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§ 37 Interkommunal ersättning för 
gymnasieskolan år 2021 efter tillfällig 
förstärkning av statligt stöd till skolväsendet år 
2021 

Dnr BU 2021/194 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer reviderad interkommunal ersättning, 

kr/elev, till kommuner för verksamhetsåret 2021, avseende gymnasieskolan, enligt 

följande 

Gymnasieskola  

Bygg- och anläggningsprogrammet, BA  127 287 kr 

Ekonomiprogrammet, EK   102 968 kr 

Fordons- och transportprogrammet, FT  134 152 kr 

Industriprogrammet, IN   159 055 kr 

Naturvetenskapsprogrammet, NA  105 326 kr 

Samhällsvetenskapsprogrammet, SA    94 087 kr 

Vård- och omsorgsprogrammet, VO  114 974 kr 

Introduktionsprogrammet, IM  130 863 kr 

Individuella program Gymnasiesärskolan  801 434 kr 

• Den riksrekryterande inriktningen tävlingsmekaniker inom fordons- och 

transportprogrammet (FTPER00R) debiteras enligt pris från Skolverket 

uppräknat med skolindex för 2021. Enligt beslut av regeringen uppgår 

skolindex för 2021 till 1,78 %. Priset för 2021 blir därmed 155 015 kr. 

Oförändrad ersättning sedan föregående beslut. 

• Den riksrekryterande inriktningen svets inom industriprogrammet 

(INSVE00R) debiteras enligt pris från Skolverket uppräknat med skolindex för  
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2021. Enligt beslut av regeringen uppgår skolindex för 2021 till 1,78 %. Priset 

för 2021 blir därmed 144 755 kr. Oförändrad ersättning sedan föregående 

beslut. 

• För elever på Riksidrottsgymnasium (RIG) utgår ersättning under maximalt tre 

läsår. 

• Ersättning för elever i årskurs 4 beslutas i varje enskilt fall och anpassas till det 

antal poäng som återstår. 

• Ersättning för PRIV (programinriktat individuellt val) ges bara under det första 

läsåret. 

Sammanfattning av ärendet 

Skolverket har beslutat om medel gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till 

skolväsendet år 2021. Enligt beslutet från Skolverket kommer Torsby kommun få ett 

bidrag på 888 536 kr. Bidraget har fördelats proportionellt utifrån antalet barn och 

unga i åldern 6-19 år i riket. Bidraget uppgår år 2021 till 590 kr per barn och unga i 

åldern 6-19 år. 

Grundbeloppen gäller retroaktivt från och med den 1 januari 2021 och ersätter tidigare 

beslut i barn- och utbildningsnämnden daterat 2020-12-10, § 99. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-10 § 99 

Tjänsteskrivelse av förvaltningsekonom Mikael Westin, 2021-03-22 

Revidering av belopp, 2021-03-22 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

_____  


