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§ 64 Interkommunal ersättning till kommuner 
2021, revidering av tidigare beslut 

Dnr BU 2021/194 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden fastställer interkommunal ersättning, kr/elev, till 

kommuner för verksamhetsåret 2021 efter ökad ram och skolmiljard: 

Förskola 

Heltidsplats 1-3 år                                                           114 700 kr 

Deltidsplats 1-3 år                                                             57 100 kr 

Heltidsplats 4-6 år                                                             86 500 kr 

Deltidsplats 4-6 år                                                             45 400 kr 

Skolbarnomsorg 

Fritidshem                                                                         30 300 kr 

Förskoleklass och grundskola 

Förskoleklass                                                                    71 300 kr 

År 1-6                                                                                 90 600 kr 

År 7-9                                                                               100 800 kr 

Grundsärskola                                                                288 900 kr 

Gymnasieskola 

Bygg- och anläggningsprogrammet, BA                    129 859 kr 

Ekonomiprogrammet, EK                                            105 539 kr 

Fordons- och transportprogrammet, FT                    136 724 kr 

Industriprogrammet, IN                                              161 626 kr 
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Naturvetenskapsprogrammet, NA                                 107 897 kr 

Samhällsvetenskapsprogrammet, SA                               96 659 kr 

Vård- och omsorgsprogrammet, VO                              117 545 kr 

Introduktionsprogrammet, IM                                        133 434 kr 

Teknikprogrammet, TE                                                    119 897 kr 

Individuella program Gymnasiesärskolan                    795 179 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. 

• Den riksrekryterande inriktningen svets inom industriprogrammet 

(INSVE00R) 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 144 755 kr. 

• 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 

Barn- och utbildningsnämnden ska årligen fastställa interkommunal ersättning för 

utbildning av elever i annan kommun än den kommun eleven är folkbokförd i. 

Ersättningsberäkningarna är gjorda utifrån Prop. 2008/09:171 (Offentliga bidrag på lika 

villkor) och kalkylmodellerna är enligt samverkansavtal mellan merparten av 

Värmlands kommuner. Utöver beslutade ersättningsnivåer kan, i samråd med  



TORSBY KOMMUN 

Barn- och utbildningsnämnden 

PROTOKOLL 

2021-09-16 

sid 14 

 

Justerarens signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

Bun § 64 forts. interkommunal ersättning till kommuner 2021, revidering av tidigare 

beslut 

 

hemkommunen, ett extrabelopp för särskilda stödåtgärder tas ut. Redovisade belopp 

gäller för helår 2021. 

Barn- och utbildningsnämnden ska fastställa reviderade belopp efter ramförstärkning 

och tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021. 

Handlingar i ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-10 § 99 

Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-08 § 34 

Tjänsteskrivelse från ekonomiavdelningen 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-09-02 § 16 

Beslutet skickas till 

Ekonom Anna Råholm, ekonom Kent Eriksson, Holmesskolans kansli, kansliet för 

förskoleverksamhet, Frykenskolans kansli, Kvistbergsskolans kansli, Stjerneskolans 

kansli 

_____  


