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Övriga deltagare 

 

Ej tjänstgörande ersättare 

Valter Jauhiainen (S) 

Jens Backman (S) 

Patrik Andersson (M) 

Gabriel Farrysson (M) 

Ellinor Hansson (C) 

Frida Karlander (L) 

Arvid Lundberg (MP) 

 

 

Tjänstemän 

Christopher Granberg 

Daniel Nordgren 

Maria Runarsdotter 

Liz Gard § 91 

Marie Sandström-Öhberg § 91 

Anders Rålin § 91 

Marcus Bystedt §§ 93–96 

Fredrik Strandgren § 97 

Gunnar Olofsson § 98 

Michael Lindgren § 98 

Åsa Bergström § 102 

Annelie Holmlund 
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Beslutsärenden 
 

§ 93 

Diarienr: SK-2020/00640 

Interkommunal ersättning förskola och pedagogisk 

omsorg. Skollag 25:10 

Beslut 

För- och grundskolenämnden beslutar: 

 

-att fastställa interkommunal ersättning för förskola och pedagogisk 

omsorg för kalenderåret 2021 enligt nedan 

 

-att ärendet förklaras omedelbart justerat 

Ärendebeskrivning 

Beslut om mottagande av ett barn som är folkbokförd i annan kommun 

samt regler för interkommunal ersättning är till största delen reglerad i 

skollagen. En kommun som i sin förskola eller pedagogisk omsorg har ett 

barn från en annan kommun ska ersättas för kostnader för barnets 

utbildning av barnets hemkommun i enlighet med skollagen 8 kap 17 §. 

 

Den interkommunala ersättningen för barn som är folkbokförda i Umeå 

kommun, där vårdnadshavare sökt och fått plats i förskola eller pedagogisk 

omsorg i annan kommun, är för 2021: 

 

Belopp per barn och år (exkl 

förskoleavgift) 

Förskola   134 637 kr 

Pedagogisk omsorg 1-5 år   97 268 kr 

6 år    30 195 kr 

7-9 år    24 104 kr 

10-12 år    12 297 kr 

 

I de fall barnet är i behov av omfattande behov av särskilt stöd ska 
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överenskommelse mellan kommunerna göras före beslut om mottagande i 

enlighet med fastställd delegationsordning. Ersättning för omfattande 

behov av särskilt stöd lämnas inte om mottagande kommun beslutat om 

mottagande av barnet före överenskommelse om ersättning är gjord. 

 

För att erhålla interkommunal ersättning från Umeå kommun för 

utbildning i förskola eller pedagogisk omsorg, krävs att mottagande 

kommun skickar beslut om mottagande av barn till Umeå kommun före 

barnet börjar i den mottagande kommunens verksamhet. I beslutet ska 

förutom uppgifter om barn och vårdnadshavare även startdatum för 

mottagande samt mottagande enhet framgå. Interkommunal ersättning 

lämnas endast från tidpunkt efter det att skriftligt besked lämnats till Umeå 

kommun om beslut om mottagande. Retroaktiv interkommunal ersättning 

beviljas inte. 

 

Interkommunal ersättning för förskola och pedagogisk omsorg fastställs av 

för- och grundskolenämnden inför varje nytt kalenderår, vilket ska framgå i 

de överenskommelser som sluts. 

 

Beredningsansvarig 

Marcus Bystedt, tf ekonomichef 

 

   
 

  



Sida 6 av 15 

Umeå kommun Sammanträdesprotokoll 

För- och grundskolenämnden 2020-12-17 

 

    
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

 

§ 94 

Diarienr: SK-2020/00641 

Interkommunal ersättning 2021 förskoleklass, 

grundskola och fritidshem 

Beslut 

För- och grundskolenämnden beslutar: 

 

-att fastställa interkommunal ersättning i grundskola, förskoleklass och 

fritidshem för kalenderåret 2021 enligt nedan 

 

-att ärendet förklaras omedelbart justerat 

 

Ärendebeskrivning 

Beslut om mottagande av ett barn som är folkbokförd i annan kommun 

samt regler för interkommunal ersättning är till största delen reglerad i 

skollagen. En kommun som i sin grundskola, förskoleklass och fritidshem 

har en elev från en annan kommun ska ersättas för kostnader för elevens 

utbildning från elevens hemkommun i enlighet med skollagen 9 kap 16 §,  

10 kap 34 §, respektive 14 kap 14 §. 

 

Den interkommunala ersättningen för barn/elever som är folkbokförda i 

Umeå kommun vars vårdnadshavare sökt och fått plats i annan kommun är 

för 2021: 

Belopp per barn/elev 

Förskoleklass   52 200 kr/år  (26 100 kr/termin) 

Grundskola år 1-3   84 500 kr/år  (42 250 kr/termin) 

Grundskola år 4 – 6   88 200 kr/år  (44 100 kr/termin) 

Grundskola år 7 – 9   96 600 kr/år  (48 300 kr/termin) 

Fritidshem    41 200 kr/år  (3 450 kr/månad) 

 

Eventuella kostnader för omfattande behov av särskilt stöd och 

modersmålsundervisning tillkommer. I de fall barnet är i behov av 

omfattande behov av särskilt stöd ska överenskommelse mellan 

kommunerna göras före beslut om mottagande i enlighet med fastställd 
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delegationsordning. Ersättning för omfattande behov av särskilt stöd 

lämnas inte om mottagande kommun beslutat om mottagande av elev före 

överenskommelse om ersättning är gjord. 

 

För interkommunal ersättning för utbildning i förskoleklass, grundskola och 

fritidshem i annan kommun, krävs att beslut om mottagande av barn 

skickas till Umeå kommun före startdatum för mottagande. I beslutet ska 

förutom uppgifter om barn och vårdnadshavare även startdatum för 

mottagande samt mottagande enhet framgå. Interkommunal ersättning 

lämnas endast från tidpunkt efter det att skriftligt besked lämnats till Umeå 

kommun om beslut om mottagande. Retroaktiv interkommunal ersättning 

beviljas inte. 

 

Beredningsansvarig 

Marcus Bystedt, tf ekonomichef 
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§ 95 

Diarienr: SK-2020/00474 

FGN, utbildningsförvaltningen: Ersättningsbelopp, 

bidrag - Fristående förskola och pedagogisk omsorg 

- Enskilda huvudmän - 2021. Skollag 8 kap 21-24 § 

och 25 kap 10-14 § 

Beslut 

För- och grundskolenämnden beslutar: 

 

-att med redaktionella ändringar fastställa ersättningsbelopp enligt bilaga 

1-3 till fristående förskolor och pedagogisk omsorg 2021 

 

-att ärendet förklaras omedelbart justerat 

Ärendebeskrivning 

I skollagen 8 kap 21–24 § och 25 kap 10-14 § redovisas vilka kostnader som 

skall täckas av det kommunala bidraget. Vidare sägs att beräkningen av 

bidraget skall ske på samma grunder (likabehandlingsprincipen) som 

kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala 

verksamheten. 

 

Bidraget ska grunda sig på kommunens budget för förskola och pedagogisk 

omsorg. 

 

Grundbelopp 

Bidraget till de fristående enheterna ska bestå av ett grundbelopp och ev. 

tilläggsbelopp. 

 

Grundbeloppet ska avse ersättning för: 

• Omsorg och pedagogisk verksamhet 

• Pedagogiskt material och utrustning, 

• Måltider 

• Administration (en schablon på 3 procent) 

• Mervärdesskatt (en schablon på 6 procent) 
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• Lokalkostnader 

 

I bilaga 1-3 redovisas ersättningsbeloppen för 2021. Ersättningen utgår 

enligt sammansättningen av barn vid mätningen respektive månad. 

 

Eventuellt socioekonomiskt strukturtillägg och tillägg för liten enhet, 

framgår av bilagorna. 

 

Tilläggsbelopp 

 

• För barn med omfattande behov av särskilt stöd 

Tilläggsbelopp avseende barn och elever som har ett omfattande behov av 

särskilt stöd prövas och beslutas om i varje enskilt fall efter ansökan från 

huvudmannen. 

 

För- och grundskolenämndens budgetbeslut för 2021 

För- och grundskolenämnden har fått ett tillskott på 93,3 mnkr i 

fullmäktiges budgetbeslut för 2021.  

Antalet barn och elever i för- och grundskolan i Umeå kommun ökar 

kraftigt. Nämndens budgetbeslut innebär uppräkning för index för alla 

verksamheter och kompensation för volymökningar i de delar som styrs av 

resursfördelningsmodeller. Utifrån förändrad tid i timplanen på högstadiet 

kopplat till matematik, idrott- och hälsa har elevpengen för åk 7-9 

förstärkts med totalt 3 mnkr. I nämndens budget har också beaktats krav 

på legitimerade speciallärare mot inriktning utvecklingsstörning inom 

grundsärskolan, utökat basprogram för HPV-vaccin för pojkar i årskurs 5 

samt ökade behov kopplande till myndighetsutövning. Allt detta uppgår till 

98,3 mnkr. För att nå en budget i balans föreslås åtgärder motsvarande -5 

mnkr. Dessa åtgärder är resursoptimering inom F-9 -1 mnkr, justerad 

resursfördelningsmodell inom förskola -3,5 mnkr samt volymanpassning 

inom kompetenscentrum för flerspråkighet -0,5 mnkr. 

Beslutsunderlag 

I bilagor till tjänsteskrivelsen redovisas förslag till ersättningsbelopp till 

fristående förskolor och pedagogisk omsorg 2021. 
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Bilagor: 

Bilaga 1: Bidragsbelopp förskola 2021 

Bilaga 2: Bidragsbelopp pedagogisk omsorg 2021 

Bilaga 3: Socioekonomiskt strukturtillägg 2021, förskola 

Bilaga 4: Besvärshänvisning 

Beredningsansvarig 

Marcus Bystedt, tf ekonomichef 

 

Beslutet ska skickas till 
Huvudmän för fristående förskolor: 

- Biskopens förskola personalkooperativ/Förskolan Biskopen; 

- Tegspedagogernas ekonomiska förening/Förskolan Karlavagnen; 

- Tegspedagogernas ekonomiska förening/Förskolan Karlavagnen Haga; 

- Tegspedagogernas ekonomiska förening/Förskolan Karlavagnen Ålidhem; 

- Umeå Kristna skolförening/Förskolan Löftet – Umedalen; 

- Umeå Kristna skolförening/Förskolan Löftet – Ersboda; 

- Personalkooperativ Professorn ek förening/Förskolan Professorn Ålidhem; 

- Förskolan Solgläntan Föräldrakooperativ/Förskolan Solgläntan; 

- MIA Pedagogik AB/Förskolan Stjärnflockan; 

- Förskolan Älgen Personalkooperativ/Förskolan Älgen; 

- Montessoriförskolan Barnabo ek Förening/Förskolan Barnabo; 

- Personalkooperativet Montessoriförskolan Duvan ek 

förening/Montessoriförskolan Duvan; 

- Pratbubblan Magika AB/Förskolan Pratbubblan; 

- Personalkooperativ Uno ek förening/Montessoriförskolan Uno; 

- Språkförskolan i Umeå ek förening/Språkförskolan; 

- Stiftelsen Umeå Waldorfskola/Umeå Waldorfförskola; 

- Föräldrakooperativ Waldorfförskolan Rosen/Förskolan Rosen; 

- Förskolan Blå citronen i Umeå AB/Montessoriförskolan Fjärilen 

 

Huvudmän för pedagogisk omsorg: 

- Tegspedagogernas ekonomiska förening/Familjedaghem Teg-Böleäng 

Tegspedagogerna 

- Kotten Stöcke ekonomiska förening/Kotten Stöcke 
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§ 96 

Diarienr: SK-2020/00479 

FGN: Ersättningsbelopp, bidrag förskoleklass, 

grundskolor och fritidshem - Fristående skolor, 

enskilda huvudmän 2021 - Skollag 9 kap 19–21 §, 10 

kap 37-39 § och 14 kap 15-17 § 

Beslut 

För- och grundskolenämnden beslutar: 

 

-att fastställa ersättningsbelopp enligt bilagor 1.1–1.9, bilagor 2.1–2.9 samt 

bilagor 3 och 4, till fristående huvudmän avseende förskoleklass, fritidshem 

och grundskola år 2021. 

 

-att ärendet förklaras omedelbart justerat 

Ärendebeskrivning 

I skollagen 9 kap 19–21 §§, 10 kap 37–39 §§ och 14 kap 15–17 §§ redovisas 

vilka kostnader som skall täckas av det kommunala bidraget. Vidare sägs 

att beräkningen av bidraget skall ske på samma grunder 

(likabehandlingsprincipen) som kommunen tillämpar vid fördelning av 

resurser till den kommunala grundskolan. 

 

Bidraget ska grunda sig på kommunens budget för förskoleklass, 

grundskola och fritidshem. 

 

Bidraget till de fristående skolorna ska bestå av ett grundbelopp och 

eventuellt tilläggsbelopp. 

 

Grundbelopp 

Grundbeloppet ska avse ersättning för: 

• Undervisning 

• Lärverktyg 

• Elevhälsa 

• Måltider 
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• Administration (en schablon på 3 procent) 

• Mervärdesskatt (en schablon på 6 procent) 

• Lokalkostnader 

 

Tilläggsbelopp 

• För elev med omfattande behov av särskilt stöd 

Tilläggsbelopp avseende barn och elever som har ett omfattande 

behov av särskilt stöd prövas och beslutas om i varje enskilt fall 

efter ansökan från huvudmannen. 

• Modersmålsundervisning 

• Lovskola 

 

Lagförändring från 2017-08-01 innebär att ersättning för elever som deltar 

i lovskola i åk 8 och 9 ska hanteras som tilläggsbelopp. Enligt beslut i för- 

och grundskolenämnden är ersättningsnivån 43 kr per elev och timme, 

dock max 2 150 kr per elev och läsår. 

 

Umeå kommuns beräkningsmodell 

För- och grundskolenämnden har ett resursfördelningssystem för 

förskoleklass, grundskola och fritidshem. Modellen innebär att 15 % av 

totala elevpengsbudgeten fördelas utifrån socioekonomiska 

förutsättningar, enligt SCB:s framtagna riksmodell. Alla skolor erhåller 

denna form av tillägg, men storleken på tillägget beror på den enskilda 

skolans socioekonomiska förutsättningar. 

 

I de fall ny skola startar under kalenderåret 2021 utgår socioekonomiskt 

strukturtillägg med kommunens genomsnitt per elev och stadie i den 

elevmätning som görs 15/9 2020. Resursfördelningsmodellen innefattar 

också ett generellt tillägg för liten skola i mindre tätort och individuellt 

beslutade tillägg för mycket liten skola i mindre tätort. 

 

Bidrag för nyanlända elever regleras i enlighet med för- och 

grundskolenämndens resursfördelningsmodell för nyanlända elever, som 

trädde i kraft 2017. Modellen för nyanlända är kompletterad med 

resursfördelning avseende studiehandledning. 

 

Ersättningen till fristående enheter utbetalas med 1/12 varje månad utifrån 
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faktiskt elevantal enligt mättillfällena 15/2 respektive 15/9. 

 

I ersättningen till fristående enheter ingår de kostnadsposter som enligt 

skollagen ska ingå i grundbeloppet. 

 

• Undervisning 

Här ingår samtliga kostnader för skolans undervisande personal, 

specialpedagoger, rektorer, kommungemensam särskild 

undervisningsgrupp Björken och pedagogiskt stödteam, samt 

kompetensutveckling för dessa grupper. Här ingår även kostnaden för 

rehab, elevförsäkring, Naturskolan och särskilda medel för Språk och 

kommunikation samt hörsel. 

 

• Lärverktyg 

I denna kostnadspost ingår läromedel och annat undervisningsmaterial 

som används i undervisningen. Här ingår kostnader för IT; datorer, licenser 

och support, samt kostnaden för skolbibliotek, studie- och yrkesvägledare, 

mediecenter och kapitalkostnader för utrustning. 

 

• Elevhälsa 

Här ingår kostnader för kuratorer, skolsköterskor, läkare, psykolog och 

kommunövergripande specialpedagoger. 

 

• Måltider 

I kostnadsposten ingår kostnaden för skolmåltider. 

 

• Lokalkostnader 

I ersättningen för lokaler ingår lokalhyra (el, värme, vatten, snöröjning, 

sandning, och övrig personal för fastighetsdrift, planerat och akut 

underhåll, kapitalkostnader för gjorda fastighetsinvesteringar), 

verksamhetsvaktmästare, städning, bevakning samt kapitalkostnader för 

inventarier. 

Ersättningen för lokaler baseras på kommunens genomsnittliga kostnad för 

respektive verksamhet. 

 

• Administration 

De administrativa kostnaderna ersätts med ett schablonbelopp på tre 
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procent av bidragsbeloppet. 

 

• Mervärdesskatt 

Kompensation för mervärdesskatt ersätts med ett schablonbelopp på sex 

procent av det totala bidragsbeloppet. 

I bilagor 1.1-1.9 samt bilagor 2.1-2.9 redovisas ersättningsbeloppen 2021, 

per skola. Där framgår även socioekonomiskt strukturtillägg i enlighet med 

för- och grundskolenämndens beslut om resursfördelningssystem för 

förskoleklass, grundskola och fritidshem. 

 

För- och grundskolenämndens budgetbeslut för 2021 

För- och grundskolenämnden har fått ett tillskott på 93,3 mnkr i 

fullmäktiges budgetbeslut för 2021.  

Antalet barn och elever i för- och grundskolan i Umeå kommun ökar 

kraftigt. Nämndens budgetbeslut innebär uppräkning för index för alla 

verksamheter och kompensation för volymökningar i de delar som styrs av 

resursfördelningsmodeller. Utifrån förändrad tid i timplanen på högstadiet 

kopplat till matematik, idrott- och hälsa har elevpengen för åk 7-9 

förstärkts med totalt 3 mnkr. I nämndens budget har också beaktats krav 

på legitimerade speciallärare mot inriktning utvecklingsstörning inom 

grundsärskolan, utökat basprogram för HPV-vaccin för pojkar i årskurs 5 

samt ökade behov kopplande till myndighetsutövning. Allt detta uppgår till 

98,3 mnkr. För att nå en budget i balans föreslås åtgärder motsvarande -5 

mnkr. Dessa åtgärder är resursoptimering inom F-9 -1 mnkr, justerad 

resursfördelningsmodell inom förskola -3,5 mnkr samt volymanpassning 

inom kompetenscentrum för flerspråkighet -0,5 mnkr. 

Beslutsunderlag 

I bilagor till tjänsteskrivelsen redovisas förslag till ersättningsbelopp till 

fristående skolor och fritidshem 2021. 

 

Bilagor: 

 

Bilaga 1 Bidragsbelopp förskoleklass och grundskola 2021: 

1.1: Internationella Engelska skolan AB/Engelska skolan Umeå 

1.2: Umeå Kristna skolförening/Hannaskolan 

1.3: Umeå Kristna Friskoleförening/Mariaskolan 
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1.4: Minervaskolan i Umeå AB/Minervaskolan 

1.5: Umeå Montessoriskola ek förening/Umeå Montessoriskola 

1.6: Pysslingen Förskolor och skolor AB/Primaskolan i Umeå 

1.7: Prolympia i Norr AB/Prolympia Umeå 

1.8: Språkskolan i Umeå ek förening/Språkskolan 

1.9: Stiftelsen Umeå Waldorfskola R Karlsson mfl/Umeå Waldorfskola 

 

Bilaga 2: Bidragsbelopp fritidshem 2021: 

2.1: Internationella Engelska skolan AB/Engelska skolan Umeå 

2.2: Umeå Kristna skolförening/Hannaskolan 

2.3: Umeå Kristna Friskoleförening/Mariaskolan 

2.4: Minervaskolan i Umeå AB/Minervaskolan 

2.5: Umeå Montessoriskola ek förening/Umeå Montessoriskola 

2.6: Pysslingen Förskolor och skolor AB/Primaskolan i Umeå 

2.7: Prolympia i Norr AB/Prolympia Umeå 

2.8: Språkskolan i Umeå ek förening/Språkskolan 

2.9: Stiftelsen Umeå Waldorfskola R Karlsson mfl/Umeå Waldorfskola 

Bilaga 3: Socioekonomiskt strukturtillägg per skola 2021, förskoleklass och 

grundskola 

Bilaga 4: Socioekonomiskt strukturtillägg per skola 2021, fritidshem 

Bilaga 5: Besvärshänvisning 

 

Beredningsansvarig 

Marcus Bystedt, tf ekonomichef 

Beslutet ska skickas till 
Internationella Engelska skolan AB/Engelska skolan Umeå 

Umeå Kristna skolförening/Hannaskolan 

Umeå Kristna Friskoleförening/Mariaskolan 

Minervaskolan i Umeå AB/Minervaskolan 

Umeå Montessoriskola ek förening/Umeå Montessoriskola 

Pysslingen Förskolor och skolor AB/Primaskolan i Umeå 

Prolympia i Norr AB/Prolympia Umeå 

Språkskolan i Umeå ek förening/Språkskolan 

Stiftelsen Umeå Waldorfskola R Karlsson mfl/Umeå Waldorfskola 

 
 


