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Justerare  Beslutsexpediering  

§ 3 Dnr KUN22-46 605 
 

Prislista budgetåret 2022 för interkommunal ersättning 
i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan och 
träningsskolan  
 

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att fastställa 
förslag till prislista för interkommunal ersättning i förskoleklass, 
grundskola, obligatoriska särskolan och träningsskolan för 
budgetåret 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Beräkningens utgångspunkt är att den ska baseras på att lika villkor 
ska gälla mellan aktörerna.  
 
Bidragsbeloppen för 2022 baseras på kommunens budget för 2022 
och på det elevantal som gällde den 15/9 året innan i enlighet med 
Region Västerbottens riktlinjer för interkommunal ersättning för barn 
och unga upp till 16 år i Västerbottens län.  
 
Nedanstående priser anger de ersättningsbelopp som Bjurholms 
kommun tillämpar vid interkommunal ersättning för budgetåret 2022.  
 
Beloppet grundar sig på beräkningsgrunden i redovisad bilaga 
”Interkommunal ersättning och bidrag fristående skolor och förskolor 
bidragsår 2022”. 
 
2022    Årsbelopp  
Förskola vistelsetid upp till 20 h/vecka   61 023  
Förskola vistelsetid över 20 h/vecka 122 045  
Fritidshem       36 881 
Förskoleklass     94 261 
Grundskola år 1-6    120 499 
Grundskola år 7-9    135 028 
Grundsärskola   374 539 
Träningsskola   535 591 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse skolchef dat 2022-02-08 
Bilaga 1 Fördelning lokalkostnader 
Bilaga 2 Städkostnader 
Bilaga 3 fördelningar 
Bidrag fristående skolor och enskilda förskolor – bidragsår 2022 
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§ 3 (forts) Dnr KUN22-46 605 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Skolchef 
Rektor F-3 Castorskolan 
Rektor 4-6 och grundsärskolan Castorskolan  
Skolassistent Castorskolan 
Rektor förskola 
Barnomsorgsfakturering 
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Justerare  Beslutsexpediering  

§ 4  Dnr KUN22-47 605 
 

Prislista budgetåret 2022 för bidrag till fristående 
verksamhet på Växthusets förskola och fritidshem  
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att fastställa 
förslag till prislista för bidrag till fristående verksamhet på Växthusets 
förskola och fritidshem för budgetåret 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Beräkningens utgångspunkt är att den ska baseras på att lika villkor 
ska gälla mellan aktörerna.  
 
Bidragsbeloppen för 2022 baseras på kommunens budget för 2022 
och på det elevantal som gällde den 15/9 året innan i enlighet med 
Region Västerbottens riktlinjer för interkommunal ersättning för barn 
och unga upp till 16 år i Västerbottens län.  
 
Nedanstående priser anger de ersättningsbelopp som Bjurholms 
kommun tillämpar vid interkommunal ersättning för budgetåret 2022.  
 
Beloppet grundar sig på beräkningsgrunden i redovisad bilaga 
”Interkommunal ersättning och bidrag fristående skolor och förskolor 
bidragsår 2022”. 
 
2022   Årsbelopp 
Förskola 20+ timmar  129 400 
Förskola 15-20 timmar  110 000 
Fritidshem    39 100 
Allmän förskola          458 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse skolchef dat 2022-02-08 
Bilaga 1 Fördelning lokalkostnader 
Bilaga 2 Städkostnader 
Bilaga 3 fördelningar 
Bidrag fristående skolor och enskilda förskolor – bidragsår 2022 
 
Beslutet ska skickas till 
Skolchef 
Rektor F-3 Castorskolan 
Rektor 4-6 och grundsärskolan Castorskolan  
Skolassistent Castorskolan 
Barnomsorgsfakturering 
Rektor förskola 
Rektor Växthusets förskola 
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§ 5  Dnr KUN22-48 605 
 

Prislista budgetåret 2022 för bidrag till fristående 
verksamhet på Norrskenets förskola och fritidshem  
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att fastställa 
förslag till prislista för bidrag till fristående verksamhet på 
Norrskenets förskola och fritidshem för budgetåret 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Beräkningens utgångspunkt är att den ska baseras på att lika villkor 
ska gälla mellan aktörerna.  
 
Bidragsbeloppen för 2022 baseras på kommunens budget för 2022 
och på det elevantal som gällde den 15/9 året innan i enlighet med 
Region Västerbottens riktlinjer för interkommunal ersättning för barn 
och unga upp till 16 år i Västerbottens län.  
 
Nedanstående priser anger de ersättningsbelopp som Bjurholms 
kommun tillämpar vid interkommunal ersättning för budgetåret 2022.  
 
Beloppet grundar sig på beräkningsgrunden i redovisad bilaga 
”Interkommunal ersättning och bidrag fristående skolor och förskolor 
bidragsår 2022”. 
 
2022   Årsbelopp 
Förskola 20+ timmar  129 400 
Förskola 15-20 timmar  110 000 
Fritidshem    39 100 
Allmän förskola          458 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse skolchef dat 2022-02-08 
Bilaga 1 Fördelning lokalkostnader 
Bilaga 2 Städkostnader 
Bilaga 3 fördelningar 
Bidrag fristående skolor och enskilda förskolor – bidragsår 2022 
 
Beslutet ska skickas till 
Skolchef 
Rektor F-3 Castorskolan 
Rektor 4-6 och grundsärskolan Castorskolan 
Rektor förskola  
Skolassistent Castorskolan 
Barnomsorgsfakturering 
Norrskenets förskola rektor 
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§ 6.  Dnr KUN22-49 605 
 

Prislista budgetåret 2022 för bidrag till fristående 
verksamhet på Kraftverkets förskola och fritidshem  
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att fastställa 
förslag till prislista för bidrag till fristående verksamhet på 
Kraftverkets förskola och fritidshem för budgetåret 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Beräkningens utgångspunkt är att den ska baseras på att lika villkor 
ska gälla mellan aktörerna.  
 
Bidragsbeloppen för 2022 baseras på kommunens budget för 2022 
och på det elevantal som gällde den 15/9 året innan i enlighet med 
Region Västerbottens riktlinjer för interkommunal ersättning för barn 
och unga upp till 16 år i Västerbottens län.  
 
Nedanstående priser anger de ersättningsbelopp som Bjurholms 
kommun tillämpar vid interkommunal ersättning för budgetåret 2022.  
 
Beloppet grundar sig på beräkningsgrunden i redovisad bilaga 
”Interkommunal ersättning och bidrag fristående skolor och förskolor 
bidragsår 2022”. 
 
2022   Årsbelopp 
Förskola 20+ timmar  129 400 
Förskola 15-20 timmar  110 000 
Pedagogisk omsorg     71 170 
Fritidshem    39 100 
Allmän förskola          458 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse skolchef dat 2022-02-08 
Bilaga 1 Fördelning lokalkostnader 
Bilaga 2 Städkostnader 
Bilaga 3 fördelningar 
Bidrag fristående skolor och enskilda förskolor – bidragsår 2022 

 
Beslutet ska skickas till 
Skolchef 
Rektor F-3 Castorskolan 
Rektor 4-6 och grundsärskolan Castorskolan , Rektor Förskola 
Skolassistent Castorskolan 
Barnomsorgsfakturering 
Kraftverkets förskola  
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§ 7.  Dnr KUN22-50 605 
 

Prislista budgetåret 2022 för bidrag till fristående 
verksamhet på Hällfors friskola 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
Kultur- och utbildningsnämndes arbetsutskott beslutar att fastställa 
förslag till prislista för bidrag till fristående verksamhet på Hällfors 
friskola i förskoleklass och grundskola för budgetåret 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Beräkningens utgångspunkt är att den ska baseras på att lika villkor 
ska gälla mellan aktörerna.  
 
Bidragsbeloppen för 2022 baseras på kommunens budget för 2022 
och på det elevantal som gällde den 15/9 året innan i enlighet med 
Region Västerbottens riktlinjer för interkommunal ersättning för barn 
och unga upp till 16 år i Västerbottens län.  
 
Nedanstående priser anger de ersättningsbelopp som Bjurholms 
kommun tillämpar vid interkommunal ersättning för budgetåret 2022.  
 
Beloppet grundar sig på beräkningsgrunden i redovisad bilaga 
”Interkommunal ersättning och bidrag fristående skolor och förskolor 
bidragsår 2022”. 
 
2022   Årsbelopp 
Förskoleklass    99 900 
Grundskola år 1-6   127 700 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse skolchef dat 2022-02-08 
Bilaga 1 Fördelning lokalkostnader 
Bilaga 2 Städkostnader 
Bilaga 3 fördelningar 
Bidrag fristående skolor och enskilda förskolor – bidragsår 2022 
 
Beslutet ska skickas till 
Skolchef 
Bitr. rektor F-3 Castorskolan 
Rektor 4-6 och grundsärskolan Castorskolan  
Skolassistent Castorskolan 
Hällfors friskola 
  

 
 
 


