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§ 390 Dnr 91875  

Val av justerare och tid för justering 

Sammanfattning av ärendet 

Justerare jämte ordförande ska utses för att justera dagens protokoll. 

Kommunstyrelsens beslut 

Grethel Broman utses att justera protokollet jämte ordförande Madelaine Jakobsson (C) 
kl. 14:00 den 16 december. Justering genomförs digitalt.  

_____ 
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§ 391 Dnr 88401  

Fastställande av föredragningslista 

Kommunstyrelsens beslut 

Föredragningslistan fastställs med tillägg av ärendena Bidrag till fristående skolor och 
enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser 2021  Örjanskolan samt 
Lokala trafikföreskrifter - Parkering Bryggaregatan. 

_____ 
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§ 392 Dnr 2020-000509 821 

Stadigvarande uthyrning av Solskenshallen i Rundvik 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har via näringslivsutvecklare och fastighetschef fått förfrågan om 
stadigvarande uthyrning av Solskenshallen för att i denna uppföra en anläggning för 
padeltennis. Ärendet bordlades 2020-11-30 för att berörda entreprenörer skulle ges tid 
att föra dialog med berörda parter som hyr lokalen idag. 

Beslutsunderlag 

Protest ombyggnation Solskenshallen, dokid 
Tjänsteskrivelse, näringslivsutvecklare 
Protokollsutdrag 2020-11-09 
Skrivelse/förfrågan från intressenter, dokid 95610 
 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Madelaine Jakobsson (C) föreslår att ärendet återremitteras. 

Anna-Karin Lundberg (KD), Chatarina Gustafsson (M) och Monica Jonsson (FD), 
Grethel Broman (S), Billy Moström (S), Gerd Lindgren (S) yrkar bifall till förslag om 
återremittering. 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet återremitteras för att komplettera underlaget med statistik om faktiskt 
användning av hallen, andra alternativa lokaler för padel samt alternativ lokaler för de 
som utnyttjar lokalen idag samt för att se över flera alternativ till avtal med 
entreprenörerna.  

_____ 

Skickas till: berörda entreprenörer 
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§ 393 Dnr 2020-000595 605 

Interkommunala ersättningar 2021 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen skall varje år besluta om belopp för interkommunal ersättning. 
Interkommunal ersättning regleras i Skollagen (SFS 2010:800) för varje verksamhet. 
Nordmalings kommuns förvaltning har upprättat förslag avseende interkommunal 
ersättning (grundbelopp) inom pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, grundskola, 
fritidshem och grundsärskola för budgetåret 2021.  
Bidragsnivån är grundad på Nordmalings kommuns budget för gällande verksamhet i 
egen regi 2021, i enlighet med Skollagen (2010:800) samt kompletterande föreskrifter i 
Skolförordning (SFS 2011:185). 
I grundbeloppet för interkommunal ersättning ingår: 
undervisning (förskola och skolbarnomsorg: omsorg och pedagogisk verksamhet) 
lärverktyg (förskola och skolbarnomsorg: pedagogiskt material & utrustning) 
elevhälsa (gäller ej pedagogisk omsorg, förskola och skolbarnomsorg) 
måltider 
lokalkostnader  
administrativ schablon på 3% av grundbeloppet (ped. omsorg 1%) 
Utöver grundbeloppet kan särskilda resurser (tilläggsbelopp) tilldelas där det finns 
barn/elever med behov av extraordinära stödinsatser och som inte har anknytning till 
den vanliga undervisningen, samt ersättning för elever som ska erbjudas 
modersmålsundervisning. För tilldelningen krävs särskild ansökan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef  

Kommunstyrelsens beslut 

Interkommunal ersättning för år 2021 per barn/elev inom respektive verksamhet 
fastställs enligt följande: 
Pedagogisk omsorg: 109 939 kronor per barn och år 
Förskola: 124 109 kronor per barn och år  
Skolbarnomsorg: 39 087 kronor per barn och år 
Förskoleklass: 56 498 kronor per barn och år 
Grundskola, år 1-6: 89 442 kronor per barn och år 
Grundskola, år 7-9: 112 468 kronor per barn och år 
Grundsärskola: 474 731 kronor per barn och år 
_____ 
 
Skickas till: barn- och utbildningskontoret, ekonomichef, barn- och utbildningschef 
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§ 394 Dnr 2020-000596 605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 
och förskoleklasser 2021 - Förskolan Holken i Nordmaling Ekonomisk 
förening 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen ska varje år besluta om bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna 
förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Bidragets storlek regleras i Skollagen (SFS 
2010:800) för varje verksamhet. 

Barn- och utbildningsenheten har upprättat förslag avseende bidragsbelopp 
(grundbelopp) för fristående verksamhet inom pedagogisk omsorg, förskola, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola för budgetåret 2021.  

Bidragsnivån grundar sig på Nordmalings kommuns budget för gällande verksamhet i 
egen regi 2021, i enlighet med Skollagen (2010:800) samt kompletterande föreskrifter i 
Skolförordning (SFS 2011:185). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 

Kommunstyrelsens beslut 

Följande belopp har fastställts avseende bidrag (grundbelopp) till fristående skolor och 
enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser per barn/elev inom respektive 
skolform för budgetår 2021.  

Pedagogisk omsorg   116 535 kronor per barn och år 
Förskola    131 555 kronor per barn och år 
Skolbarnomsorg   41 432 kronor per barn och år 
Förskoleklass   52 979 kronor per barn och år 
Grundskola, år 1-6   94 808 kronor per barn och år 
Grundskola, år 7-9   119 216 kronor per barn och år 
Grundsärskola   503 215 kronor per barn och år 
 
Förskolan Holken i Nordmaling Ekonomisk förening har rätt till bidrag enligt 
fastställda belopp för 2021.  
Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 
inskrivna barn. 
_____ 

Skickas till: berörd skola, barn- och utbildningsenheten, ekonomiavdelningen 
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§ 395 Dnr 2020-000598 605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 
och förskoleklasser 2021 - Hannaskolan 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen skall varje år besluta om bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna 
förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Bidragets storlek regleras i Skollagen (SFS 
2010:800) för varje verksamhet. 

Barn- och utbildningsenheten har upprättat förslag avseende bidragsbelopp 
(grundbelopp) för fristående verksamhet inom pedagogisk omsorg, förskola, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola för budgetåret 2021.  

Bidragsnivån är grundad på Nordmalings kommuns budget för gällande verksamhet i 
egen regi 2021, i enlighet med Skollagen (2010:800) samt kompletterande föreskrifter i 
Skolförordning (SFS 2011:185). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 

Kommunstyrelsens beslut 

Följande belopp har fastställts avseende bidrag (grundbelopp) till fristående skolor och 
enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser per barn/elev inom respektive 
skolform för budgetår 2021.  

Pedagogisk omsorg   116 535 kronor per barn och år 
Förskola    131 555 kronor per barn och år 
Skolbarnomsorg   41 432 kronor per barn och år 
Förskoleklass   52 979 kronor per barn och år 
Grundskola, år 1-6   94 808 kronor per barn och år 
Grundskola, år 7-9   119 216 kronor per barn och år 
Grundsärskola   503 215 kronor per barn och år 
 
Hannaskolan har rätt till bidrag enligt fastställda belopp för 2021.  
Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 
inskrivna barn. 
_____ 

Skickas till: berörd skola, barn- och utbildningsenheten, ekonomiavdelningen 
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§ 396 Dnr 2020-000599 605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 
och förskoleklasser 2021 - Bäckagårdsskolan 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen skall varje år besluta om bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna 
förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Bidragets storlek regleras i Skollagen (SFS 
2010:800) för varje verksamhet. 

Barn- och utbildningsenheten har upprättat förslag avseende bidragsbelopp 
(grundbelopp) för fristående verksamhet inom pedagogisk omsorg, förskola, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola för budgetåret 2021.  

Bidragsnivån är grundad på Nordmalings kommuns budget för gällande verksamhet i 
egen regi 2021, i enlighet med Skollagen (2010:800) samt kompletterande föreskrifter i 
Skolförordning (SFS 2011:185). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 

Kommunstyrelsens beslut 

Följande belopp har fastställts avseende bidrag (grundbelopp) till fristående skolor och 
enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser per barn/elev inom respektive 
skolform för budgetår 2021.  

Pedagogisk omsorg   116 535 kronor per barn och år 
Förskola    131 555 kronor per barn och år 
Skolbarnomsorg   41 432 kronor per barn och år 
Förskoleklass   52 979 kronor per barn och år 
Grundskola, år 1-6   94 808 kronor per barn och år 
Grundskola, år 7-9   119 216 kronor per barn och år 
Grundsärskola   503 215 kronor per barn och år 
 
Bäckagårdsskolan har rätt till bidrag enligt fastställda belopp för 2021.  
Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 
inskrivna barn. 
_____ 

Skickas till: berörd skola, barn- och utbildningsenheten, ekonomiavdelningen 
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§ 397 Dnr 2020-000600 605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 
och förskoleklasser 2021 - Primaskolan 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen skall varje år besluta om bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna 
förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Bidragets storlek regleras i Skollagen (SFS 
2010:800) för varje verksamhet. 

Barn- och utbildningsenheten har upprättat förslag avseende bidragsbelopp 
(grundbelopp) för fristående verksamhet inom pedagogisk omsorg, förskola, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola för budgetåret 2021.  

Bidragsnivån är grundad på Nordmalings kommuns budget för gällande verksamhet i 
egen regi 2021, i enlighet med Skollagen (2010:800) samt kompletterande föreskrifter i 
Skolförordning (SFS 2011:185). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 

Kommunstyrelsens beslut 

Följande belopp har fastställts avseende bidrag (grundbelopp) till fristående skolor och 
enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser per barn/elev inom respektive 
skolform för budgetår 2021.  

Pedagogisk omsorg   116 535 kronor per barn och år 
Förskola    131 555 kronor per barn och år 
Skolbarnomsorg   41 432 kronor per barn och år 
Förskoleklass   52 979 kronor per barn och år 
Grundskola, år 1-6   94 808 kronor per barn och år 
Grundskola, år 7-9   119 216 kronor per barn och år 
Grundsärskola   503 215 kronor per barn och år 
 
Primaskolan har rätt till bidrag enligt fastställda belopp för 2021.  
Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 
inskrivna barn. 
_____ 

Skickas till: berörd skola, barn- och utbildningsenheten, ekonomiavdelningen 
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§ 398 Dnr 2020-000601 605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 
och förskoleklasser 2021 - Språkskolan 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen skall varje år besluta om bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna 
förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Bidragets storlek regleras i Skollagen (SFS 
2010:800) för varje verksamhet. 

Barn- och utbildningsenheten har upprättat förslag avseende bidragsbelopp 
(grundbelopp) för fristående verksamhet inom pedagogisk omsorg, förskola, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola för budgetåret 2021.  

Bidragsnivån är grundad på Nordmalings kommuns budget för gällande verksamhet i 
egen regi 2021, i enlighet med Skollagen (2010:800) samt kompletterande föreskrifter i 
Skolförordning (SFS 2011:185). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 

Kommunstyrelsens beslut 

Följande belopp har fastställts avseende bidrag (grundbelopp) till fristående skolor och 
enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser per barn/elev inom respektive 
skolform för budgetår 2021.  

Pedagogisk omsorg   116 535 kronor per barn och år 
Förskola    131 555 kronor per barn och år 
Skolbarnomsorg   41 432 kronor per barn och år 
Förskoleklass   52 979 kronor per barn och år 
Grundskola, år 1-6   94 808 kronor per barn och år 
Grundskola, år 7-9   119 216 kronor per barn och år 
Grundsärskola   503 215 kronor per barn och år 
 
Språkskolan har rätt till bidrag enligt fastställda belopp för 2021.  
Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 
inskrivna barn. 
_____ 

Skickas till: berörd skola, barn- och utbildningsenheten, ekonomiavdelningen 
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§ 399 Dnr 2020-000597 605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 
och förskoleklasser 2021 - Personalkooperativ Förskolan Bergslyan 
Ekonomisk Förening 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen skall varje år besluta om bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna 
förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Bidragets storlek regleras i Skollagen (SFS 
2010:800) för varje verksamhet. 

Barn- och utbildningsenheten har upprättat förslag avseende bidragsbelopp 
(grundbelopp) för fristående verksamhet inom pedagogisk omsorg, förskola, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola för budgetåret 2021.  

Bidragsnivån är grundad på Nordmalings kommuns budget för gällande verksamhet i 
egen regi 2021, i enlighet med Skollagen (2010:800) samt kompletterande föreskrifter i 
Skolförordning (SFS 2011:185). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 

Kommunstyrelsens beslut 

Följande belopp har fastställts avseende bidrag (grundbelopp) till fristående skolor och 
enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser per barn/elev inom respektive 
skolform för budgetår 2021.  

Pedagogisk omsorg   116 535 kronor per barn och år 
Förskola    131 555 kronor per barn och år 
Skolbarnomsorg   41 432 kronor per barn och år 
Förskoleklass   52 979 kronor per barn och år 
Grundskola, år 1-6   94 808 kronor per barn och år 
Grundskola, år 7-9   119 216 kronor per barn och år 
Grundsärskola   503 215 kronor per barn och år 
 
Personalkooperativet Förskolan Bergslyan Ekonomisk förening har rätt till bidrag enligt 
fastställda belopp för 2021.  
Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 
inskrivna barn. 
_____ 

Skickas till: berörd skola, barn- och utbildningsenheten, ekonomiavdelningen 
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§ 400 Dnr 2020-000602 605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 
och förskoleklasser 2021 - Prolympia 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen skall varje år besluta om bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna 
förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Bidragets storlek regleras i Skollagen (SFS 
2010:800) för varje verksamhet. 

Barn- och utbildningsenheten har upprättat förslag avseende bidragsbelopp 
(grundbelopp) för fristående verksamhet inom pedagogisk omsorg, förskola, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola för budgetåret 2021.  

Bidragsnivån är grundad på Nordmalings kommuns budget för gällande verksamhet i 
egen regi 2021, i enlighet med Skollagen (2010:800) samt kompletterande föreskrifter i 
Skolförordning (SFS 2011:185). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 

Kommunstyrelsens beslut 

Följande belopp har fastställts avseende bidrag (grundbelopp) till fristående skolor och 
enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser per barn/elev inom respektive 
skolform för budgetår 2021.  

Pedagogisk omsorg   116 535 kronor per barn och år 
Förskola    131 555 kronor per barn och år 
Skolbarnomsorg   41 432 kronor per barn och år 
Förskoleklass   52 979 kronor per barn och år 
Grundskola, år 1-6   94 808 kronor per barn och år 
Grundskola, år 7-9   119 216 kronor per barn och år 
Grundsärskola   503 215 kronor per barn och år 
 
Prolympia har rätt till bidrag enligt fastställda belopp för 2021.  
Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 
inskrivna barn. 
_____ 

Skickas till: berörd skola, barn- och utbildningsenheten, ekonomiavdelningen 

 

 



Kommunstyrelsen 

 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum

2020-12-14
Sida

16(23)

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MADELAINE JAKOBSSON  
Grethel Katarina Broman 

 
 

§ 401 Dnr 2020-000603 605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 
och förskoleklasser 2021 - Internationella Engelska skolan 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen skall varje år besluta om bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna 
förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Bidragets storlek regleras i Skollagen (SFS 
2010:800) för varje verksamhet. 

Barn- och utbildningsenheten har upprättat förslag avseende bidragsbelopp 
(grundbelopp) för fristående verksamhet inom pedagogisk omsorg, förskola, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola för budgetåret 2021.  

Bidragsnivån är grundad på Nordmalings kommuns budget för gällande verksamhet i 
egen regi 2021, i enlighet med Skollagen (2010:800) samt kompletterande föreskrifter i 
Skolförordning (SFS 2011:185). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 

Kommunstyrelsens beslut 

Följande belopp har fastställts avseende bidrag (grundbelopp) till fristående skolor och 
enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser per barn/elev inom respektive 
skolform för budgetår 2021.  

Pedagogisk omsorg   116 535 kronor per barn och år 
Förskola    131 555 kronor per barn och år 
Skolbarnomsorg   41 432 kronor per barn och år 
Förskoleklass   52 979 kronor per barn och år 
Grundskola, år 1-6   94 808 kronor per barn och år 
Grundskola, år 7-9   119 216 kronor per barn och år 
Grundsärskola   503 215 kronor per barn och år 
 
Internationella Engelska skolan har rätt till bidrag enligt fastställda belopp för 2021.  
Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 
inskrivna barn. 
_____ 

Skickas till: berörd skola, barn- och utbildningsenheten, ekonomiavdelningen 
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§ 402 Dnr 2020-000604 605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 
och förskoleklasser 2021 - Montessoriskolan 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen skall varje år besluta om bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna 
förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Bidragets storlek regleras i Skollagen (SFS 
2010:800) för varje verksamhet. 

Barn- och utbildningsenheten har upprättat förslag avseende bidragsbelopp 
(grundbelopp) för fristående verksamhet inom pedagogisk omsorg, förskola, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola för budgetåret 2021.  

Bidragsnivån är grundad på Nordmalings kommuns budget för gällande verksamhet i 
egen regi 2021, i enlighet med Skollagen (2010:800) samt kompletterande föreskrifter i 
Skolförordning (SFS 2011:185). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 

Kommunstyrelsens beslut 

Följande belopp har fastställts avseende bidrag (grundbelopp) till fristående skolor och 
enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser per barn/elev inom respektive 
skolform för budgetår 2021.  

Pedagogisk omsorg   116 535 kronor per barn och år 
Förskola    131 555 kronor per barn och år 
Skolbarnomsorg   41 432 kronor per barn och år 
Förskoleklass   52 979 kronor per barn och år 
Grundskola, år 1-6   94 808 kronor per barn och år 
Grundskola, år 7-9   119 216 kronor per barn och år 
Grundsärskola   503 215 kronor per barn och år 
 
Montessoriskolan har rätt till bidrag enligt fastställda belopp för 2021.  
Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 
inskrivna barn. 
_____ 

Skickas till: berörd skola, barn- och utbildningsenheten, ekonomiavdelningen 
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§ 403 Dnr 2020-000605 605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 
och förskoleklasser 2021 - Minervaskolan 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen skall varje år besluta om bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna 
förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Bidragets storlek regleras i Skollagen (SFS 
2010:800) för varje verksamhet. 

Barn- och utbildningsenheten har upprättat förslag avseende bidragsbelopp 
(grundbelopp) för fristående verksamhet inom pedagogisk omsorg, förskola, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola för budgetåret 2021.  

Bidragsnivån är grundad på Nordmalings kommuns budget för gällande verksamhet i 
egen regi 2021, i enlighet med Skollagen (2010:800) samt kompletterande föreskrifter i 
Skolförordning (SFS 2011:185). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 

Kommunstyrelsens beslut 

Följande belopp har fastställts avseende bidrag (grundbelopp) till fristående skolor och 
enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser per barn/elev inom respektive 
skolform för budgetår 2021.  

Pedagogisk omsorg   116 535 kronor per barn och år 
Förskola    131 555 kronor per barn och år 
Skolbarnomsorg   41 432 kronor per barn och år 
Förskoleklass   52 979 kronor per barn och år 
Grundskola, år 1-6   94 808 kronor per barn och år 
Grundskola, år 7-9   119 216 kronor per barn och år 
Grundsärskola   503 215 kronor per barn och år 
 
Minervaskolan har rätt till bidrag enligt fastställda belopp för 2021.  
Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 
inskrivna barn. 
_____ 

Skickas till: berörd skola, barn- och utbildningsenheten, ekonomiavdelningen 
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§ 404 Dnr 2020-000606 605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 
och förskoleklasser 2021 - Waldorfskolan 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen skall varje år besluta om bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna 
förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Bidragets storlek regleras i Skollagen (SFS 
2010:800) för varje verksamhet. 

Barn- och utbildningsenheten har upprättat förslag avseende bidragsbelopp 
(grundbelopp) för fristående verksamhet inom pedagogisk omsorg, förskola, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola för budgetåret 2021.  

Bidragsnivån är grundad på Nordmalings kommuns budget för gällande verksamhet i 
egen regi 2021, i enlighet med Skollagen (2010:800) samt kompletterande föreskrifter i 
Skolförordning (SFS 2011:185). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 

Kommunstyrelsens beslut 

Följande belopp har fastställts avseende bidrag (grundbelopp) till fristående skolor och 
enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser per barn/elev inom respektive 
skolform för budgetår 2021.  

Pedagogisk omsorg   116 535 kronor per barn och år 
Förskola    131 555 kronor per barn och år 
Skolbarnomsorg   41 432 kronor per barn och år 
Förskoleklass   52 979 kronor per barn och år 
Grundskola, år 1-6   94 808 kronor per barn och år 
Grundskola, år 7-9   119 216 kronor per barn och år 
Grundsärskola   503 215 kronor per barn och år 
 
Waldorfskolan har rätt till bidrag enligt fastställda belopp för 2021.  
Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 
inskrivna barn. 
_____ 

Skickas till: berörd skola, barn- och utbildningsenheten, ekonomiavdelningen 
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§ 405 Dnr 2020-000625 605 

Bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna förskolor, fritidshem 
och förskoleklasser 2021 - Örjanskolan 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen skall varje år besluta om bidrag till fristående skolor och enskilt bedrivna 
förskolor, fritidshem och förskoleklasser. Bidragets storlek regleras i Skollagen (SFS 
2010:800) för varje verksamhet. 

Barn- och utbildningsenheten har upprättat förslag avseende bidragsbelopp 
(grundbelopp) för fristående verksamhet inom pedagogisk omsorg, förskola, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola för budgetåret 2021.  

Bidragsnivån är grundad på Nordmalings kommuns budget för gällande verksamhet i 
egen regi 2021, i enlighet med Skollagen (2010:800) samt kompletterande föreskrifter i 
Skolförordning (SFS 2011:185). 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, ekonomichef 

Kommunstyrelsens beslut 

Följande belopp har fastställts avseende bidrag (grundbelopp) till fristående skolor och 
enskilt bedrivna förskolor, fritidshem och förskoleklasser per barn/elev inom respektive 
skolform för budgetår 2021.  

Pedagogisk omsorg   116 535 kronor per barn och år 
Förskola    131 555 kronor per barn och år 
Skolbarnomsorg   41 432 kronor per barn och år 
Förskoleklass   52 979 kronor per barn och år 
Grundskola, år 1-6   94 808 kronor per barn och år 
Grundskola, år 7-9   119 216 kronor per barn och år 
Grundsärskola   503 215 kronor per barn och år 
 
Örjaskolan har rätt till bidrag enligt fastställda belopp för 2021.  
Beloppen beräknas och faktureras av respektive huvudman månadsvis utifrån antalet 
inskrivna barn. 
_____ 

Skickas till: berörd skola, barn- och utbildningsenheten, ekonomiavdelningen 
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§ 406 Dnr 2020-000613 009 

Samverkansavtal inom GIS för Umeåregionens kranskommuner 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan flera år tillbaka har det på initiativ från den politiska ledningen i respektive 
kommun, utvecklats samverkansformer inom området geografiska informationssystem 
(GIS) i Bjurholms-, Nordmalings-, Vindelns- samt Vännäs kommun. Ett 
samverkansavtal har nu tagits fram inom GIS, detta omfattar dels den tekniska GIS-
plattformen men även samverkan avseende förvaltning och utveckling av geografisk 
information. Syftet är att samordna förvaltning och utveckling av kommunernas kart- 
och GIS-verksamhet, höja kvaliteten och effektivisera övergången till digitala 
processer. 

Avtalstiden för detta samverkansavtal sträcker sig from 2020-12-01 tom 2022-12-31. 
Principen inom GIS-samverkan är att alla gemensamma kostnader fördelas efter 
invånarantal om inget annat anges.  

Kostnaden för Nordmaling är uppskattad till 252 000 kronor och bedöms finansierad 
inom ramen för den ordinarie verksamheten inom sektor samhällsbyggnad. 

Beslutsunderlag 

Förslag GIS-samverkansavtal 2020-10-21 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ingå avtal om GIS-samverkan och delegerar till 
samhällsbyggnadschef att underteckna avtalet. 

_____ 

Skickas till: samhällsbyggnadschef 
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§ 407 Dnr 2020-000622 511 

Lokala trafikföreskrifter - Parkering Bryggaregatan 

Sammanfattning av ärendet 

I och med att Securitas ska bedriva parkeringsövervakning samt skrotbilshantering i 
Nordmalings kommun behöver de lokala trafikföreskrifterna (LTF) revideras. 

LTF:er beskriver var, när och hur parkering och stannande är tillåtet. Detta för att 
underlätta för utryckningsfordons framkomlighet samt frigöra parkeringsplatser för de 
med särskilt tillstånd och möjliggöra 
långtidsparkerare. 

Beslutsunderlag 

Lokala trafikföreskrifter 
Tjänsteskrivelse, gva-ingenjör 

Kommunstyrelsens beslut 

Lokala trafikföreskrifter - Parkering Bryggaregatan antas. 

_____ 

Skickas till: GVA-ingenjör 
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§ 408 Dnr 92022  

Meddelanden  

Sammanfattning av ärendet 

Presidieträff genomförd med Överförmyndarnämnden 

Uppföljning, Länstrafiken Västerbotten per 2020-10-31 

_____ 

 

 




