
ÖCKERÖ KOMMUN   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-09  1  

Plats och tid Lejonet/distans, Öckerö kommunhus, kl. 08.30-12.00 
Beslutande 
Ledamöter Eva Wallin (KD) §§ 45-98  Ronnie Bryngelsson (S) §§ 45-98 

Alf Benson (M) §§ 45-98  Nicklas Attefjord (MP) §§45-51 & 55- 98 
Lena Berglund (S) §§ 45-98 Helene Berndtsson (M) §§ 45-98

 Vera Molin (L) §§ 45-98 Claes Sandros (KD) §§ 45-98 

Tjänstgörande 
ersättare Göran Billvall (V) för Michael Sjögren (KD) §§ 45-98 

Claes Danielsson (M) för Nicklas Attefjord (MP) §§ 52-54 

Övriga närvarande 
Ersättare Jan Ek (SD) §§ 45-98 

Tjänstemän Katarina Lindgren, skolchef 
Klara Ivarsson, kommunsekreterare 
Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare 
Ingela Andersson-Skallberg, ekonom 
Mats Sundström, ekonom 
Martin Nordström, rektor 
Louise Nordenberg Cena, verksamhetsutvecklare 
Anna Foss, HR-specialist 

Fackliga representanter Lena Ånskog 

Justering 
Justerare Vera Molin 

Underskrifter 
Sekreterare  ........................................................................... §§ 45-98 

Klara Ivarsson 

Ordförande ........................................................................... 
Eva Wallin 

Justerare ........................................................................... 
Vera Molin 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden     

Sammanträdesdatum 2020-12-09 

Datum för anslags 2020-12-10 Datum för anslags nedtagande       2020-12-31 
uppsättande 
Förvaringsplats för Kommunkansliet, kommunhuset Öckerö 
protokollet 

Underskrift ............................................................................ 

Utdragsbestyrkande 



ÖCKERÖ KOMMUN   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-09 

Plats och tid Lejonet/distans, Öckerö kommunhus, kl. 08.30-12.00 
Beslutande 
Ledamöter Eva Wallin (KD) §§ 45-98 Ronnie Bryngelsson (S) §§ 45-98 

Alf Benson (M) §§ 45-98 Nicklas Attefjord (MP) §§45-51 & 55- 98 
 Lena Berglund (S) §§ 45-98 Helene Berndtsson (M) §§ 45-98
 Vera Molin (L) §§ 45-98  Claes Sandros (KD) §§ 45-98 

Tjänstgörande 
ersättare Göran Billvall (V) för Michael Sjögren (KD) §§ 45-98 

Claes Danielsson (M) för Nicklas Attefjord (MP) §§ 52-54 

Övriga närvarande 
Ersättare Jan Ek (SD) §§ 45-98 

Tjänstemän Katarina Lindgren, skolchef 
Klara Ivarsson, kommunsekreterare 
Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare 
Ingela Andersson-Skallberg, ekonom 
Mats Sundström, ekonom 
Martin Nordström, rektor 
Louise Nordenberg Cena, verksamhetsutvecklare 
Anna Foss, HR-specialist 

Fackliga representanter Lena Ånskog 

Justering 
Justerare Omedelbar justering 

Underskrifter 
Sekreterare  .............................................................................Paragrafer 46-47 & 55-98 

Klara Ivarsson 

Ordförande Eva Wallin 

Justerare Omedelbar justering 
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Barn- och utbildningsnämnden     

Sammanträdesdatum 2020-12-09 

Datum för anslags 2017-12-09 Datum för anslags 2020-12-30 
uppsättande nedtagande 

Förvaringsplats för Barn- och utbildningsförvaltningen, kommunhuset 
protokollet 

Underskrift ............................................................................ 

Utdragsbestyrkande 
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BUN § 45   
 
Fastställande av dagordningen  
 
Dagens sammanträde 
 
Lena Berglund (S) anmäler en övrig fråga och önskar att få uppföljning på det 
nämndinitiativ som Socialdemokraterna initierade i oktober.  
 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga till det föreslagna ärendet på 
dagordningen.   
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BUN § 46 Dnr BOU 0081/20    
 
Barn- och elevpeng fristående skolor och förskolor 2021 - Betels 
förskola 
 
Ärende 
Bidraget till fristående förskolor, fritidshem, förskoleklass och grundskola ska 
bestå av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet ska 
avse ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, 
mervärdesskatt och lokalkostnader. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma 
grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 
verksamheten. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande be-
hov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbelopp-
et för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån ele-
vens behov. Beslut om tilläggsbelopp fattas av chef för centrala elevhälsan. 
 
Beräkningsmodellen för grundbeloppet i Barn- och elevpengen är oförändrad 
mot föregående år. Barn- och elevpengen har räknats fram utifrån den genom-
snittliga beräknade kostnaden per barn, elev och verksamhet. Medellönen i 
Öckerö kommun används som bas i beräkningsmodellen. Beloppet för årskurs 
1-9 är viktad utifrån timplan. Barn- och elevpengen i förskolan och inom peda-
gogisk omsorg är viktad utifrån vistelsetid och ålder. 
 
Föregående år och tidigare har förskola, fritidshem, förskoleklass och grund-
skola på Rörö samt grundskola, förskoleklass och fritidshem på Hälsö och Fotö 
erhållit extra medel i sina budgetar som inte baserats på elevpeng. 2021 baseras 
dessa verksamheter endast på elevpeng. Barn-och utbildningsförvaltningens 
enheter för grund- och förskola har inte fått någon tilldelning i sin barn- och 
elevpeng för år 2021. De fristående enheterna kommer också att få behålla 
samma barn- och elevpeng som gällde för år 2020.  
 
Då barn- och elevpeng inte förändras jämfört med föregående år, kommer den 
totala kostnaden för bidrag till fristående enheter endast variera med eventuella 
förändringar i barn- och elevantal.  
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FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM 

Årskursintervall 2021 
Belopp/elever 

2020 
Belopp/elever Förändring 

Elever Förskoleklass 48 827 48 827 0 
Elever årskurs 1-6  94 797 94 797 0 
Elever årskurs 7-9 105 243 105 243 0 
Elever fritidshem F-årskurs 3 51 472 51 472 0 
Elever fritidshem årskurs 4-6 17 499 17 499 0 
 

Årskursintervall 2021 
Belopp/barn 

2020 
Belopp/barn 

Förändring 
 

Barn 1-2 år med upp till 15 tim/vecka 109 316 109 316 0 
Barn 1-2 år med mer än 15 tim/vecka 182 194 182 194 0 
Barn 3-5 år med upp till 15 tim/vecka 74 335 74 335 0 
Barn 3-5 år med mer än 15 tim/vecka 123 892 123 892 0 

 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och elevpeng till Betels förskola för 2021 fastställs i enlighet med förslag. 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 
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BUN § 47 Dnr BOU 82/20  
 
Elevpeng fristående gymnasieskolor 2021 – Amerikanska Gymna-
siet i Sverige AB 
 
Ärende 
Bestämmelser om ersättningar till fristående gymnasieskolor innebär att bidra-
get ska grundas på kommunens budget för den egna gymnasieskolan. Kommu-
nen ska för varje gymnasieprogram som kommunen erbjuder fastställa bidraget 
per elev som består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 
 
Med program eller utbildning som kommunen erbjuder avses utbildning i egen 
regi alternativt genom ett samverkansavtal. Grundbeloppet ska avse ersättning 
för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration 3 procent, 
moms 6 procent och lokalkostnader. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som 
har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsunder-
visning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt 
bestämt utifrån elevens behov. Tilldelning av eventuella tilläggsbelopp sker via 
ett ansökningsförfarande på fastställd blankett. Beslut om tilläggsbelopp fattas 
av chef för centrala elevhälsan. 
 
För utbildning på nationella program och nationella inriktningar som hem-
kommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelningar av resurser till det programmet eller den 
inriktningen. För utbildning på särskilda varianter ska hemkommunen betala 
det grundbelopp som har beslutats i varje särskilt fall av Statens skolverk (SL 16 
kap 52-55 §).  
 
För utbildning på program som inte finns i egen regi men inom samverkansavtal 
ska hemkommunen betala det grundbelopp som beslutats i kommunens fast-
ställda prislista. För utbildning på program som inte finns i egen regi och ej hel-
ler inom samverkansavtalet ska hemkommunen betala det grundbelopp som 
beslutats enligt riksprislistan.  
 
Programinriktat val för grupp: Programpris samt schablontillägg om 7 400 
kr/år. Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontillägg 
om 15 900 kr/år. I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans äm-
nen (jfr Skolverkets belopp). 
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Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Elevpeng till Amerikanska Gymnasiet i Sverige AB för 2021 fastställs i enlighet 
med förslag i bilaga 1. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
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BUN § 48 Dnr BOU 73/20  
 
Handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 2020-2025 
 
Ärende 
Inom ramen för länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2020 har 
en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention tagits fram. Syftet med 
handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid och 
suicidförsök i Västra Götaland. Det länsgemensamma delmålet för denna hand-
lingsplan är att minska antalet suicid med 40 % till 2025, i strävan mot nollvis-
ion om suicid i Västra Götaland.  
 
För att nå målet om att minska antalet suicid krävs ett långsiktigt arbete som 
integreras i ordinarie verksamhet, i såväl kommunernas som regionens alla 
verksamheter. Många samhällsaktörer bidrar, och behöver fortsätta bidra, i det 
suicidpreventiva arbetet. Handlingsplanen utgör en gemensam grund för Västra 
Götalandsregionens och kommunernas suicidpreventiva arbete och framta-
gande av delregionala/lokala handlingsplaner.  
 
Följande områden har identifierats som grund för handlingsplanens aktiviteter; 
- Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer  
- Höjd kunskapsnivå  
- Prioritera suicidprevention på ledningsnivå  
- Ökad samordning och tillgänglighet till professionella insatser på alla nivåer  
- Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap  
- Lära av händelseanalyser vid suicid 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-24  
Bilaga 2: Protokollsutdrag § 201 – Förbundsstyrelsen GR   
Bilaga 3: Handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 2020-2025  
Bilaga 4: Socialnämndens protokollsutdrag, §§ 61-20 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

                           

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar Handlingsplan för suicidprevention i 
Västra Götaland 2020–2025. 
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BUN § 49 Dnr BOU 0059/20    
 
Svar på medborgarförslag om att erbjuda SFI i egen regi i Öckerö 
kommun 
 
Ärende 
Föreningen ÖS! Öarna samverkan integration har lämnat ett medborgarförslag 
till kommunfullmäktige om att SFI (svenska för invandrare) skall erbjudas av 
Öckerö kommun i egen regi. 
 
För närvarande har Öckerö kommun ett avtal med Göteborgs kommun om att 
all kommunal vuxenutbildning (varav SFI är en del) i Göteborg skall erbjudas 
medborgare i Öckerö kommun. Fördelen är att medborgarna i Öckerö kommun 
erbjuds ett långt större utbud av utbildningar för tilldelade medel än vad som 
annars skulle vara möjligt. På plats i Öckerö kommun finns en mindre verksam-
het med Komvux som särskild utbildning (tidigare benämnd särvux), övrig vux-
enutbildning erbjuds i samarbete med Göteborg, på plats eller på distans.  
 
Att placera delar av eller hela den kommunala vuxenutbildningen i egen regi i 
Öckerö kommun skulle medföra högre kostnader för såväl utbildningen i sig 
som för administration och studie- och yrkesvägledning. I dag betalar Öckerö 
kommun ett påslag på 12 % av det Göteborg betalar sina utbildningsanordnare 
och får då skolledning, administration, studie- och yrkesvägledning, kvalitetsut-
värdering m.m. Som varande hemkommun har Öckerö fortfarande ett ansvar att 
se till att medborgarna får den utbildning vi betalar för men arbetet skulle bli 
betydligt mer omfattande än vad den är i dag. Att Öckerö med några tiotal SFI-
elever skulle erbjudas priser på samma nivå som Göteborg vid en upphandling 
förefaller mindre troligt. 12 % av 2020 års kostnader för SFI beräknas bli ca 160 
tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-19 
Bilaga 2: Medborgarförslag rörande SFI-undervisning i kommunens egen regi 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

                                                    

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden avstyrker medborgarförslaget.  
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BUN § 50 Dnr BOU 0055/20    
 
Utnämnande av dataskyddsombud för Barn- och utbildningsnämn-
den 
 
Ärende 
Varje nämnd är som myndighet personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som sker inom dess verksamhet. Den personuppgiftsansvarige 
ska utnämna ett dataskyddsombud, när behandlingen sker inom en myndighets 
verksamhet. Göteborgs kommunalförbund har rekryterat ett nytt, till Johan 
Borre kompletterande, dataskyddsombud, Johan Bergström, som tillträder 
tjänsten 2021-01-12. Dataskyddsombudets arbete avser behandlingen av per-
sonuppgifter. Behandling av personuppgifter kan ske utifrån både dataskydds-
förordningen och brottsdatalagen. För att dataskyddsombudet ska ha mandat 
att arbeta utifrån såväl dataskyddsförordningen som brottsdatalagen behöver 
denne utnämnas till dataskyddsombud avseende båda lagarna. 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-01 
Bilaga 2: Göteborgsregionens kommunalförbund protokollsutdrag § 216 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

                                                    

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Johan Bergström, Göteborgsregionens kommunalförbund, utnämns till data-
skyddsombud enligt dataskyddsförordningen och brottsdatalagen för barn- och 
utbildningsnämnden, från och med 2021-01-12.  
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BUN § 51 Dnr BOU 0079/20    
 
Riktlinjer för skolplacering i grundskola 
 
Ärende 
En elev ska som huvudregel placeras vid den skolenhet som vårdnadshavarna 
önskar. Då det inte är möjligt att tillgodose alla vårdnadshavares önskemål be-
höver kommunen ha styrdokument som säkerställer att det sker en likvärdig 
och rättssäker hantering av skolvalet. Med anledning av omorganisationen av 
Barn- och utbildningsförvaltningen behöver nya riktlinjer för skolplacering (ti-
digare riktlinjer för skolval) införas. Som en del i arbetet har upptagningsområ-
den införts för alla skolor för att underlätta en likvärdig, objektiv och icke-
diskriminerande hantering av skolvalet. Inför höstterminen 2021 ska skolval 
genomföras inför förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7, och administreras av 
Barn- och utbildningsförvaltningen. 
 
Kommunen avgör hur många elever som får plats vid varje skolenhet. När det 
finns fler elever som vill gå på en skola än det finns antal platser, måste kom-
munen bedöma vilka elever som har rätt till plats på skolan med beaktande av 
närhetsprincipen. Enligt rättspraxis är innebörden av skollagens formulering 
"nära hemmet" beroende av lokala förhållanden. Varje kommun bestämmer 
kriterier med beaktande av faktorer som exempelvis avstånd mellan hemmet, 
trafikförhållanden och kommunikationer samt tillgängliga skolor. Urvalskriteri-
erna ska vara sakliga, objektiva och icke-diskriminerande samt utgå från vad 
som är bäst för samtliga elever. I de fall då alla elever inte kan få plats i önskad 
skola gäller följande kriterier för placering i Öckerö kommunala skola: (1) upp-
tagningsområde, (2) relativ närhet och (3) lottning. I de nya riktlinjerna beskrivs 
regler och arbetsgång för skolplacering i grundskolan i Öckerö kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-26 
Bilaga 2: Riktlinjer för skolplacering i grundskola i Öckerö kommun 
Bilaga 3: Upptagningsområden för F-3, 4-6 och 7-9 i Öckerö kommun 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

                                                    

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar nya Riktlinjer för skolplacering i grund-
skola.   
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BUN § 52 Dnr BOU 0080/20    
 
Revidering av skolskjutsregler i grundskola och grundsärskola 
 
Ärende 
Enligt skollagen (10 kap. 32 § och 11 kap. 31 §) kan elev i förskoleklass, grund-
skolan och grundsärskolan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts på grund av färdvä-
gens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan 
särskild omständighet. Lagstiftningen anger inte i detalj när skolskjuts ska an-
ordnas utan kommunen får själv bedöma när skolskjuts anordnas och vilka som 
ska få skolskjuts utifrån elevens förutsättningar och lokala förhållanden. Öckerö 
kommuns skyldighet omfattar inte skolskjuts till och från fritidsverksamhet. 
 
I de nya reglerna har regler och arbetsgång för skolskjuts förtydligats för att be-
slut och hantering sker på ett likvärdigt och rättssäkert sätt. 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-26 
Bilaga 2: Skolskjutsregler i grundskola och grundsärskola 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

                                                    

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar revidering av skolskjutsregler i grundskola 
och grundsärskola.   
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BUN § 53 Dnr BOU 1/20  
   
Redovisning av delegationsbeslut  

 

Barn- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande 
och tjänstemän i enlighet med Barn- och utbildningsnämndens delegations-
ordning. 

Besluten ska redovisas till Barn- och utbildningsnämnden. Redovisningen  
innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten.  

Beslut fattade på delegation under november till och med 8 december redovisa-
des för Barn- och utbildningsnämnden. 

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker. 
 
 
  
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 
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BUN § 54   
   
Information  

 

1.    Skolchefen informerar  
Katarina Lindgren, skolchef, informerar från förvaltningen om:  

- Allmän lägesrapport inkl. situationen med covid-19. 

- Flytten av fritid- och kulturverksamheten och vad det innebär för nämnden och 
förvaltningen.  

- Möjligheterna att införa en maskinteknisk gymnasieutbildning inriktad mot 
varvsnäringen. 

- Porrfilter på elevernas datorer och hur det skyddet ska förstärkas. 

- Fördelning av budget 2021.  

- Aktuella skolinspektionsärenden.  

2. Kvalitetsarbete 
Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare, informerar om förvaltningens arbete 
med systematiskt kvalitetsarbete med fokus på förskola, grundskola och grund-
särskola.   

3. Förskoleplanering 
Katarina Lindgren, skolchef, informerar om förskoleplanering och förskolekön.  

4. Rapporter om kränkande behandling  
Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare, informerar om rapporter om krän-
kande behandling. 

5. Sammanställning rapporter om kränkande behandling 
Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare, informerar om sammanställningen av 
rapporter om kränkande behandling under 2020.  

6. Information om medarbetarenkät 
Anna Foss, HR-specialist, informerar om resultatet från årets medarbetarunder-
sökning.  

7. Rapporter GR  
Katarina Lindgren, skolchef, informerar om agendan på kommande utbildnings-
chefsnätverk. Eva Wallin, ordförande, informerar om senaste mötet med utbild-
ningsgruppen på GR.  

8. Övriga frågor  
Lena Berglund (S) önskar få uppföljning på de frågorna som Socialdemokraterna 
ställde angående resurspersoner, elevassistenter, lärarassistenter m.fl. på nämn-
den i september. Frågan bevakas och ska hanteras ytterligare under strategidagar-
na 2021.  

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-09 14 

   
   
BUN § 55 Dnr BOU 82/20  
 
Elevpeng fristående gymnasieskolor 2021 – AF Affärseffekt Fram-
tidsskola AB 
 
Ärende 
Bestämmelser om ersättningar till fristående gymnasieskolor innebär att bidra-
get ska grundas på kommunens budget för den egna gymnasieskolan. Kommu-
nen ska för varje gymnasieprogram som kommunen erbjuder fastställa bidraget 
per elev som består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 
 
Med program eller utbildning som kommunen erbjuder avses utbildning i egen 
regi alternativt genom ett samverkansavtal. Grundbeloppet ska avse ersättning 
för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration 3 procent, 
moms 6 procent och lokalkostnader. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som 
har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsunder-
visning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt 
bestämt utifrån elevens behov. Tilldelning av eventuella tilläggsbelopp sker via 
ett ansökningsförfarande på fastställd blankett. Beslut om tilläggsbelopp fattas 
av chef för centrala elevhälsan. 
 
För utbildning på nationella program och nationella inriktningar som hem-
kommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelningar av resurser till det programmet eller den 
inriktningen. För utbildning på särskilda varianter ska hemkommunen betala 
det grundbelopp som har beslutats i varje särskilt fall av Statens skolverk (SL 16 
kap 52-55 §).  
 
För utbildning på program som inte finns i egen regi men inom samverkansavtal 
ska hemkommunen betala det grundbelopp som beslutats i kommunens fast-
ställda prislista. För utbildning på program som inte finns i egen regi och ej hel-
ler inom samverkansavtalet ska hemkommunen betala det grundbelopp som 
beslutats enligt riksprislistan.  
 
Programinriktat val för grupp: Programpris samt schablontillägg om 7 400 
kr/år. Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontillägg 
om 15 900 kr/år. I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans äm-
nen (jfr Skolverkets belopp). 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 
 2020-12-09 15 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Elevpeng till AF Affärseffekt Framtidsskola AB för 2021 fastställs i enlighet med 
förslag i bilaga 1. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-09 16 

   
   
BUN § 56 Dnr BOU 82/20  
 
Elevpeng fristående gymnasieskolor 2021 – Aspero Friskolor AB 
 
Ärende 
Bestämmelser om ersättningar till fristående gymnasieskolor innebär att bidra-
get ska grundas på kommunens budget för den egna gymnasieskolan. Kommu-
nen ska för varje gymnasieprogram som kommunen erbjuder fastställa bidraget 
per elev som består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 
 
Med program eller utbildning som kommunen erbjuder avses utbildning i egen 
regi alternativt genom ett samverkansavtal. Grundbeloppet ska avse ersättning 
för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration 3 procent, 
moms 6 procent och lokalkostnader. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som 
har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsunder-
visning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt 
bestämt utifrån elevens behov. Tilldelning av eventuella tilläggsbelopp sker via 
ett ansökningsförfarande på fastställd blankett. Beslut om tilläggsbelopp fattas 
av chef för centrala elevhälsan. 
 
För utbildning på nationella program och nationella inriktningar som hem-
kommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelningar av resurser till det programmet eller den 
inriktningen. För utbildning på särskilda varianter ska hemkommunen betala 
det grundbelopp som har beslutats i varje särskilt fall av Statens skolverk (SL 16 
kap 52-55 §).  
 
För utbildning på program som inte finns i egen regi men inom samverkansavtal 
ska hemkommunen betala det grundbelopp som beslutats i kommunens fast-
ställda prislista. För utbildning på program som inte finns i egen regi och ej hel-
ler inom samverkansavtalet ska hemkommunen betala det grundbelopp som 
beslutats enligt riksprislistan.  
 
Programinriktat val för grupp: Programpris samt schablontillägg om 7 400 
kr/år. Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontillägg 
om 15 900 kr/år. I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans äm-
nen (jfr Skolverkets belopp). 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 
 2020-12-09 17 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Elevpeng till Aspero Friskolor AB för 2021 fastställs i enlighet med förslag i bi-
laga 1. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-09 18 

   
   
BUN § 55 Dnr BOU 82/20  
 
Elevpeng fristående gymnasieskolor 2021 – Donnergymnasiet AB 
 
Ärende 
Bestämmelser om ersättningar till fristående gymnasieskolor innebär att bidra-
get ska grundas på kommunens budget för den egna gymnasieskolan. Kommu-
nen ska för varje gymnasieprogram som kommunen erbjuder fastställa bidraget 
per elev som består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 
 
Med program eller utbildning som kommunen erbjuder avses utbildning i egen 
regi alternativt genom ett samverkansavtal. Grundbeloppet ska avse ersättning 
för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration 3 procent, 
moms 6 procent och lokalkostnader. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som 
har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsunder-
visning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt 
bestämt utifrån elevens behov. Tilldelning av eventuella tilläggsbelopp sker via 
ett ansökningsförfarande på fastställd blankett. Beslut om tilläggsbelopp fattas 
av chef för centrala elevhälsan. 
 
För utbildning på nationella program och nationella inriktningar som hem-
kommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelningar av resurser till det programmet eller den 
inriktningen. För utbildning på särskilda varianter ska hemkommunen betala 
det grundbelopp som har beslutats i varje särskilt fall av Statens skolverk (SL 16 
kap 52-55 §).  
 
För utbildning på program som inte finns i egen regi men inom samverkansavtal 
ska hemkommunen betala det grundbelopp som beslutats i kommunens fast-
ställda prislista. För utbildning på program som inte finns i egen regi och ej hel-
ler inom samverkansavtalet ska hemkommunen betala det grundbelopp som 
beslutats enligt riksprislistan.  
 
Programinriktat val för grupp: Programpris samt schablontillägg om 7 400 
kr/år. Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontillägg 
om 15 900 kr/år. I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans äm-
nen (jfr Skolverkets belopp). 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 
 2020-12-09 19 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Elevpeng till Donnergymnasiet AB för 2021 fastställs i enlighet med förslag i 
bilaga 1. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-09 20 

   
   
BUN § 58 Dnr BOU 82/20  
 
Elevpeng fristående gymnasieskolor 2021 – DBGY Kronan AB 
 
Ärende 
Bestämmelser om ersättningar till fristående gymnasieskolor innebär att bidra-
get ska grundas på kommunens budget för den egna gymnasieskolan. Kommu-
nen ska för varje gymnasieprogram som kommunen erbjuder fastställa bidraget 
per elev som består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 
 
Med program eller utbildning som kommunen erbjuder avses utbildning i egen 
regi alternativt genom ett samverkansavtal. Grundbeloppet ska avse ersättning 
för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration 3 procent, 
moms 6 procent och lokalkostnader. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som 
har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsunder-
visning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt 
bestämt utifrån elevens behov. Tilldelning av eventuella tilläggsbelopp sker via 
ett ansökningsförfarande på fastställd blankett. Beslut om tilläggsbelopp fattas 
av chef för centrala elevhälsan. 
 
För utbildning på nationella program och nationella inriktningar som hem-
kommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelningar av resurser till det programmet eller den 
inriktningen. För utbildning på särskilda varianter ska hemkommunen betala 
det grundbelopp som har beslutats i varje särskilt fall av Statens skolverk (SL 16 
kap 52-55 §).  
 
För utbildning på program som inte finns i egen regi men inom samverkansavtal 
ska hemkommunen betala det grundbelopp som beslutats i kommunens fast-
ställda prislista. För utbildning på program som inte finns i egen regi och ej hel-
ler inom samverkansavtalet ska hemkommunen betala det grundbelopp som 
beslutats enligt riksprislistan.  
 
Programinriktat val för grupp: Programpris samt schablontillägg om 7 400 
kr/år. Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontillägg 
om 15 900 kr/år. I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans äm-
nen (jfr Skolverkets belopp). 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 
 2020-12-09 21 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Elevpeng till DBGY Kronan AB för 2021 fastställs i enlighet med förslag i  
bilaga 1. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-09 22 

   
   
BUN § 59 Dnr BOU 82/20  
 
Elevpeng fristående gymnasieskolor 2021 – DBGY Juvelen AB 
 
Ärende 
Bestämmelser om ersättningar till fristående gymnasieskolor innebär att bidra-
get ska grundas på kommunens budget för den egna gymnasieskolan. Kommu-
nen ska för varje gymnasieprogram som kommunen erbjuder fastställa bidraget 
per elev som består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 
 
Med program eller utbildning som kommunen erbjuder avses utbildning i egen 
regi alternativt genom ett samverkansavtal. Grundbeloppet ska avse ersättning 
för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration 3 procent, 
moms 6 procent och lokalkostnader. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som 
har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsunder-
visning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt 
bestämt utifrån elevens behov. Tilldelning av eventuella tilläggsbelopp sker via 
ett ansökningsförfarande på fastställd blankett. Beslut om tilläggsbelopp fattas 
av chef för centrala elevhälsan. 
 
För utbildning på nationella program och nationella inriktningar som hem-
kommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelningar av resurser till det programmet eller den 
inriktningen. För utbildning på särskilda varianter ska hemkommunen betala 
det grundbelopp som har beslutats i varje särskilt fall av Statens skolverk (SL 16 
kap 52-55 §).  
 
För utbildning på program som inte finns i egen regi men inom samverkansavtal 
ska hemkommunen betala det grundbelopp som beslutats i kommunens fast-
ställda prislista. För utbildning på program som inte finns i egen regi och ej hel-
ler inom samverkansavtalet ska hemkommunen betala det grundbelopp som 
beslutats enligt riksprislistan.  
 
Programinriktat val för grupp: Programpris samt schablontillägg om 7 400 
kr/år. Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontillägg 
om 15 900 kr/år. I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans äm-
nen (jfr Skolverkets belopp). 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 
 2020-12-09 23 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Elevpeng till DBGY Juvelen AB för 2021 fastställs i enlighet med förslag i  
bilaga 1. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-09 24 

   
   
BUN § 60 Dnr BOU 82/20  
 
Elevpeng fristående gymnasieskolor 2021 – Framtidsgymnasiet i 
Göteborg AB 
 
Ärende 
Bestämmelser om ersättningar till fristående gymnasieskolor innebär att bidra-
get ska grundas på kommunens budget för den egna gymnasieskolan. Kommu-
nen ska för varje gymnasieprogram som kommunen erbjuder fastställa bidraget 
per elev som består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 
 
Med program eller utbildning som kommunen erbjuder avses utbildning i egen 
regi alternativt genom ett samverkansavtal. Grundbeloppet ska avse ersättning 
för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration 3 procent, 
moms 6 procent och lokalkostnader. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som 
har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsunder-
visning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt 
bestämt utifrån elevens behov. Tilldelning av eventuella tilläggsbelopp sker via 
ett ansökningsförfarande på fastställd blankett. Beslut om tilläggsbelopp fattas 
av chef för centrala elevhälsan. 
 
För utbildning på nationella program och nationella inriktningar som hem-
kommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelningar av resurser till det programmet eller den 
inriktningen. För utbildning på särskilda varianter ska hemkommunen betala 
det grundbelopp som har beslutats i varje särskilt fall av Statens skolverk (SL 16 
kap 52-55 §).  
 
För utbildning på program som inte finns i egen regi men inom samverkansavtal 
ska hemkommunen betala det grundbelopp som beslutats i kommunens fast-
ställda prislista. För utbildning på program som inte finns i egen regi och ej hel-
ler inom samverkansavtalet ska hemkommunen betala det grundbelopp som 
beslutats enligt riksprislistan.  
 
Programinriktat val för grupp: Programpris samt schablontillägg om 7 400 
kr/år. Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontillägg 
om 15 900 kr/år. I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans äm-
nen (jfr Skolverkets belopp). 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 
 2020-12-09 25 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Elevpeng till Framtidsgymnasiet i Göteborg AB för 2021 fastställs i enlighet med 
förslag i bilaga 1. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-09 26 

   
   
BUN § 61 Dnr BOU 82/20  
 
Elevpeng fristående gymnasieskolor 2021 – Fridaskolorna AB 
 
Ärende 
Bestämmelser om ersättningar till fristående gymnasieskolor innebär att bidra-
get ska grundas på kommunens budget för den egna gymnasieskolan. Kommu-
nen ska för varje gymnasieprogram som kommunen erbjuder fastställa bidraget 
per elev som består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 
 
Med program eller utbildning som kommunen erbjuder avses utbildning i egen 
regi alternativt genom ett samverkansavtal. Grundbeloppet ska avse ersättning 
för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration 3 procent, 
moms 6 procent och lokalkostnader. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som 
har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsunder-
visning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt 
bestämt utifrån elevens behov. Tilldelning av eventuella tilläggsbelopp sker via 
ett ansökningsförfarande på fastställd blankett. Beslut om tilläggsbelopp fattas 
av chef för centrala elevhälsan. 
 
För utbildning på nationella program och nationella inriktningar som hem-
kommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelningar av resurser till det programmet eller den 
inriktningen. För utbildning på särskilda varianter ska hemkommunen betala 
det grundbelopp som har beslutats i varje särskilt fall av Statens skolverk (SL 16 
kap 52-55 §).  
 
För utbildning på program som inte finns i egen regi men inom samverkansavtal 
ska hemkommunen betala det grundbelopp som beslutats i kommunens fast-
ställda prislista. För utbildning på program som inte finns i egen regi och ej hel-
ler inom samverkansavtalet ska hemkommunen betala det grundbelopp som 
beslutats enligt riksprislistan.  
 
Programinriktat val för grupp: Programpris samt schablontillägg om 7 400 
kr/år. Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontillägg 
om 15 900 kr/år. I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans äm-
nen (jfr Skolverkets belopp). 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 
 2020-12-09 27 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Elevpeng till Fridaskolorna AB för 2021 fastställs i enlighet med förslag i  
bilaga 1. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-09 28 

   
   
BUN § 62 Dnr BOU 82/20  
 
Elevpeng fristående gymnasieskolor 2021 – Göteborgs Tekniska Col-
lege AB 
 
Ärende 
Bestämmelser om ersättningar till fristående gymnasieskolor innebär att bidra-
get ska grundas på kommunens budget för den egna gymnasieskolan. Kommu-
nen ska för varje gymnasieprogram som kommunen erbjuder fastställa bidraget 
per elev som består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 
 
Med program eller utbildning som kommunen erbjuder avses utbildning i egen 
regi alternativt genom ett samverkansavtal. Grundbeloppet ska avse ersättning 
för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration 3 procent, 
moms 6 procent och lokalkostnader. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som 
har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsunder-
visning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt 
bestämt utifrån elevens behov. Tilldelning av eventuella tilläggsbelopp sker via 
ett ansökningsförfarande på fastställd blankett. Beslut om tilläggsbelopp fattas 
av chef för centrala elevhälsan. 
 
För utbildning på nationella program och nationella inriktningar som hem-
kommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelningar av resurser till det programmet eller den 
inriktningen. För utbildning på särskilda varianter ska hemkommunen betala 
det grundbelopp som har beslutats i varje särskilt fall av Statens skolverk (SL 16 
kap 52-55 §).  
 
För utbildning på program som inte finns i egen regi men inom samverkansavtal 
ska hemkommunen betala det grundbelopp som beslutats i kommunens fast-
ställda prislista. För utbildning på program som inte finns i egen regi och ej hel-
ler inom samverkansavtalet ska hemkommunen betala det grundbelopp som 
beslutats enligt riksprislistan.  
 
Programinriktat val för grupp: Programpris samt schablontillägg om 7 400 
kr/år. Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontillägg 
om 15 900 kr/år. I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans äm-
nen (jfr Skolverkets belopp). 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 
 2020-12-09 29 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Elevpeng till Göteborgs Tekniska College AB för 2021 fastställs i enlighet med 
förslag i bilaga 1. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-09 30 

   
   
BUN § 63 Dnr BOU 82/20  
 
Elevpeng fristående gymnasieskolor 2021 – Göteborgs Tekniska In-
stitut AB 
 
Ärende 
Bestämmelser om ersättningar till fristående gymnasieskolor innebär att bidra-
get ska grundas på kommunens budget för den egna gymnasieskolan. Kommu-
nen ska för varje gymnasieprogram som kommunen erbjuder fastställa bidraget 
per elev som består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 
 
Med program eller utbildning som kommunen erbjuder avses utbildning i egen 
regi alternativt genom ett samverkansavtal. Grundbeloppet ska avse ersättning 
för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration 3 procent, 
moms 6 procent och lokalkostnader. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som 
har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsunder-
visning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt 
bestämt utifrån elevens behov. Tilldelning av eventuella tilläggsbelopp sker via 
ett ansökningsförfarande på fastställd blankett. Beslut om tilläggsbelopp fattas 
av chef för centrala elevhälsan. 
 
För utbildning på nationella program och nationella inriktningar som hem-
kommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelningar av resurser till det programmet eller den 
inriktningen. För utbildning på särskilda varianter ska hemkommunen betala 
det grundbelopp som har beslutats i varje särskilt fall av Statens skolverk (SL 16 
kap 52-55 §).  
 
För utbildning på program som inte finns i egen regi men inom samverkansavtal 
ska hemkommunen betala det grundbelopp som beslutats i kommunens fast-
ställda prislista. För utbildning på program som inte finns i egen regi och ej hel-
ler inom samverkansavtalet ska hemkommunen betala det grundbelopp som 
beslutats enligt riksprislistan.  
 
Programinriktat val för grupp: Programpris samt schablontillägg om 7 400 
kr/år. Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontillägg 
om 15 900 kr/år. I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans äm-
nen (jfr Skolverkets belopp). 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 
 2020-12-09 31 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Elevpeng till Göteborgs Tekniska Institut AB för 2021 fastställs i enlighet med 
förslag i bilaga 1. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-09 32 

   
   
BUN § 64 Dnr BOU 82/20  
 
Elevpeng fristående gymnasieskolor 2021 – IEAB International 
Education AB 
 
Ärende 
Bestämmelser om ersättningar till fristående gymnasieskolor innebär att bidra-
get ska grundas på kommunens budget för den egna gymnasieskolan. Kommu-
nen ska för varje gymnasieprogram som kommunen erbjuder fastställa bidraget 
per elev som består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 
 
Med program eller utbildning som kommunen erbjuder avses utbildning i egen 
regi alternativt genom ett samverkansavtal. Grundbeloppet ska avse ersättning 
för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration 3 procent, 
moms 6 procent och lokalkostnader. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som 
har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsunder-
visning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt 
bestämt utifrån elevens behov. Tilldelning av eventuella tilläggsbelopp sker via 
ett ansökningsförfarande på fastställd blankett. Beslut om tilläggsbelopp fattas 
av chef för centrala elevhälsan. 
 
För utbildning på nationella program och nationella inriktningar som hem-
kommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelningar av resurser till det programmet eller den 
inriktningen. För utbildning på särskilda varianter ska hemkommunen betala 
det grundbelopp som har beslutats i varje särskilt fall av Statens skolverk (SL 16 
kap 52-55 §).  
 
För utbildning på program som inte finns i egen regi men inom samverkansavtal 
ska hemkommunen betala det grundbelopp som beslutats i kommunens fast-
ställda prislista. För utbildning på program som inte finns i egen regi och ej hel-
ler inom samverkansavtalet ska hemkommunen betala det grundbelopp som 
beslutats enligt riksprislistan.  
 
Programinriktat val för grupp: Programpris samt schablontillägg om 7 400 
kr/år. Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontillägg 
om 15 900 kr/år. I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans äm-
nen (jfr Skolverkets belopp). 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 
 2020-12-09 33 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Elevpeng till IEAB International Education AB för 2021 fastställs i enlighet med 
förslag i bilaga 1. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-09 34 

   
   
BUN § 65 Dnr BOU 82/20  
 
Elevpeng fristående gymnasieskolor 2021 – Stiftelsen Göteborgs 
Högre Samskola 
 
Ärende 
Bestämmelser om ersättningar till fristående gymnasieskolor innebär att bidra-
get ska grundas på kommunens budget för den egna gymnasieskolan. Kommu-
nen ska för varje gymnasieprogram som kommunen erbjuder fastställa bidraget 
per elev som består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 
 
Med program eller utbildning som kommunen erbjuder avses utbildning i egen 
regi alternativt genom ett samverkansavtal. Grundbeloppet ska avse ersättning 
för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration 3 procent, 
moms 6 procent och lokalkostnader. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som 
har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsunder-
visning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt 
bestämt utifrån elevens behov. Tilldelning av eventuella tilläggsbelopp sker via 
ett ansökningsförfarande på fastställd blankett. Beslut om tilläggsbelopp fattas 
av chef för centrala elevhälsan. 
 
För utbildning på nationella program och nationella inriktningar som hem-
kommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelningar av resurser till det programmet eller den 
inriktningen. För utbildning på särskilda varianter ska hemkommunen betala 
det grundbelopp som har beslutats i varje särskilt fall av Statens skolverk (SL 16 
kap 52-55 §).  
 
För utbildning på program som inte finns i egen regi men inom samverkansavtal 
ska hemkommunen betala det grundbelopp som beslutats i kommunens fast-
ställda prislista. För utbildning på program som inte finns i egen regi och ej hel-
ler inom samverkansavtalet ska hemkommunen betala det grundbelopp som 
beslutats enligt riksprislistan.  
 
Programinriktat val för grupp: Programpris samt schablontillägg om 7 400 
kr/år. Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontillägg 
om 15 900 kr/år. I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans äm-
nen (jfr Skolverkets belopp). 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 
 2020-12-09 35 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Elevpeng till Stiftelsen Göteborgs Högre Samskola för 2021 fastställs i enlighet 
med förslag i bilaga 1. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-09 36 

   
   
BUN § 66 Dnr BOU 82/20  
 
Elevpeng fristående gymnasieskolor 2021 – Stiftelsen Ingrid Se-
gerstedts Gymnasium 
 
Ärende 
Bestämmelser om ersättningar till fristående gymnasieskolor innebär att bidra-
get ska grundas på kommunens budget för den egna gymnasieskolan. Kommu-
nen ska för varje gymnasieprogram som kommunen erbjuder fastställa bidraget 
per elev som består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 
 
Med program eller utbildning som kommunen erbjuder avses utbildning i egen 
regi alternativt genom ett samverkansavtal. Grundbeloppet ska avse ersättning 
för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration 3 procent, 
moms 6 procent och lokalkostnader. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som 
har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsunder-
visning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt 
bestämt utifrån elevens behov. Tilldelning av eventuella tilläggsbelopp sker via 
ett ansökningsförfarande på fastställd blankett. Beslut om tilläggsbelopp fattas 
av chef för centrala elevhälsan. 
 
För utbildning på nationella program och nationella inriktningar som hem-
kommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelningar av resurser till det programmet eller den 
inriktningen. För utbildning på särskilda varianter ska hemkommunen betala 
det grundbelopp som har beslutats i varje särskilt fall av Statens skolverk (SL 16 
kap 52-55 §).  
 
För utbildning på program som inte finns i egen regi men inom samverkansavtal 
ska hemkommunen betala det grundbelopp som beslutats i kommunens fast-
ställda prislista. För utbildning på program som inte finns i egen regi och ej hel-
ler inom samverkansavtalet ska hemkommunen betala det grundbelopp som 
beslutats enligt riksprislistan.  
 
Programinriktat val för grupp: Programpris samt schablontillägg om 7 400 
kr/år. Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontillägg 
om 15 900 kr/år. I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans äm-
nen (jfr Skolverkets belopp). 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 
 2020-12-09 37 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Elevpeng till Stiftelsen Ingrid Segerstedts Gymnasium för 2021 fastställs i enlig-
het med förslag i bilaga 1. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-09 38 

   
   
BUN § 67 Dnr BOU 82/20  
 
Elevpeng fristående gymnasieskolor 2021 – Edinit AB 
 
Ärende 
Bestämmelser om ersättningar till fristående gymnasieskolor innebär att bidra-
get ska grundas på kommunens budget för den egna gymnasieskolan. Kommu-
nen ska för varje gymnasieprogram som kommunen erbjuder fastställa bidraget 
per elev som består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 
 
Med program eller utbildning som kommunen erbjuder avses utbildning i egen 
regi alternativt genom ett samverkansavtal. Grundbeloppet ska avse ersättning 
för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration 3 procent, 
moms 6 procent och lokalkostnader. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som 
har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsunder-
visning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt 
bestämt utifrån elevens behov. Tilldelning av eventuella tilläggsbelopp sker via 
ett ansökningsförfarande på fastställd blankett. Beslut om tilläggsbelopp fattas 
av chef för centrala elevhälsan. 
 
För utbildning på nationella program och nationella inriktningar som hem-
kommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelningar av resurser till det programmet eller den 
inriktningen. För utbildning på särskilda varianter ska hemkommunen betala 
det grundbelopp som har beslutats i varje särskilt fall av Statens skolverk (SL 16 
kap 52-55 §).  
 
För utbildning på program som inte finns i egen regi men inom samverkansavtal 
ska hemkommunen betala det grundbelopp som beslutats i kommunens fast-
ställda prislista. För utbildning på program som inte finns i egen regi och ej hel-
ler inom samverkansavtalet ska hemkommunen betala det grundbelopp som 
beslutats enligt riksprislistan.  
 
Programinriktat val för grupp: Programpris samt schablontillägg om 7 400 
kr/år. Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontillägg 
om 15 900 kr/år. I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans äm-
nen (jfr Skolverkets belopp). 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 
 2020-12-09 39 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Elevpeng till Edinit AB för 2021 fastställs i enlighet med förslag i bilaga 1. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-09 40 

   
   
BUN § 68 Dnr BOU 82/20  
 
Elevpeng fristående gymnasieskolor 2021 – Jensen Education Col-
lege AB 
 
Ärende 
Bestämmelser om ersättningar till fristående gymnasieskolor innebär att bidra-
get ska grundas på kommunens budget för den egna gymnasieskolan. Kommu-
nen ska för varje gymnasieprogram som kommunen erbjuder fastställa bidraget 
per elev som består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 
 
Med program eller utbildning som kommunen erbjuder avses utbildning i egen 
regi alternativt genom ett samverkansavtal. Grundbeloppet ska avse ersättning 
för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration 3 procent, 
moms 6 procent och lokalkostnader. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som 
har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsunder-
visning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt 
bestämt utifrån elevens behov. Tilldelning av eventuella tilläggsbelopp sker via 
ett ansökningsförfarande på fastställd blankett. Beslut om tilläggsbelopp fattas 
av chef för centrala elevhälsan. 
 
För utbildning på nationella program och nationella inriktningar som hem-
kommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelningar av resurser till det programmet eller den 
inriktningen. För utbildning på särskilda varianter ska hemkommunen betala 
det grundbelopp som har beslutats i varje särskilt fall av Statens skolverk (SL 16 
kap 52-55 §).  
 
För utbildning på program som inte finns i egen regi men inom samverkansavtal 
ska hemkommunen betala det grundbelopp som beslutats i kommunens fast-
ställda prislista. För utbildning på program som inte finns i egen regi och ej hel-
ler inom samverkansavtalet ska hemkommunen betala det grundbelopp som 
beslutats enligt riksprislistan.  
 
Programinriktat val för grupp: Programpris samt schablontillägg om 7 400 
kr/år. Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontillägg 
om 15 900 kr/år. I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans äm-
nen (jfr Skolverkets belopp). 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 
 2020-12-09 41 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Elevpeng till Jensen Education College AB för 2021 fastställs i enlighet med för-
slag i bilaga 1. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-09 42 

   
   
BUN § 69 Dnr BOU 82/20  
 
Elevpeng fristående gymnasieskolor 2021 – Kimou frisörutbildning 
AB 
 
Ärende 
Bestämmelser om ersättningar till fristående gymnasieskolor innebär att bidra-
get ska grundas på kommunens budget för den egna gymnasieskolan. Kommu-
nen ska för varje gymnasieprogram som kommunen erbjuder fastställa bidraget 
per elev som består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 
 
Med program eller utbildning som kommunen erbjuder avses utbildning i egen 
regi alternativt genom ett samverkansavtal. Grundbeloppet ska avse ersättning 
för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration 3 procent, 
moms 6 procent och lokalkostnader. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som 
har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsunder-
visning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt 
bestämt utifrån elevens behov. Tilldelning av eventuella tilläggsbelopp sker via 
ett ansökningsförfarande på fastställd blankett. Beslut om tilläggsbelopp fattas 
av chef för centrala elevhälsan. 
 
För utbildning på nationella program och nationella inriktningar som hem-
kommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelningar av resurser till det programmet eller den 
inriktningen. För utbildning på särskilda varianter ska hemkommunen betala 
det grundbelopp som har beslutats i varje särskilt fall av Statens skolverk (SL 16 
kap 52-55 §).  
 
För utbildning på program som inte finns i egen regi men inom samverkansavtal 
ska hemkommunen betala det grundbelopp som beslutats i kommunens fast-
ställda prislista. För utbildning på program som inte finns i egen regi och ej hel-
ler inom samverkansavtalet ska hemkommunen betala det grundbelopp som 
beslutats enligt riksprislistan.  
 
Programinriktat val för grupp: Programpris samt schablontillägg om 7 400 
kr/år. Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontillägg 
om 15 900 kr/år. I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans äm-
nen (jfr Skolverkets belopp). 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 
 2020-12-09 43 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Elevpeng till Kimou frisörutbildning AB för 2021 fastställs i enlighet med förslag 
i bilaga 1. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-09 44 

   
   
BUN § 70 Dnr BOU 82/20  
 
Elevpeng fristående gymnasieskolor 2021 – Kitas Utbildning AB 
 
Ärende 
Bestämmelser om ersättningar till fristående gymnasieskolor innebär att bidra-
get ska grundas på kommunens budget för den egna gymnasieskolan. Kommu-
nen ska för varje gymnasieprogram som kommunen erbjuder fastställa bidraget 
per elev som består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 
 
Med program eller utbildning som kommunen erbjuder avses utbildning i egen 
regi alternativt genom ett samverkansavtal. Grundbeloppet ska avse ersättning 
för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration 3 procent, 
moms 6 procent och lokalkostnader. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som 
har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsunder-
visning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt 
bestämt utifrån elevens behov. Tilldelning av eventuella tilläggsbelopp sker via 
ett ansökningsförfarande på fastställd blankett. Beslut om tilläggsbelopp fattas 
av chef för centrala elevhälsan. 
 
För utbildning på nationella program och nationella inriktningar som hem-
kommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelningar av resurser till det programmet eller den 
inriktningen. För utbildning på särskilda varianter ska hemkommunen betala 
det grundbelopp som har beslutats i varje särskilt fall av Statens skolverk (SL 16 
kap 52-55 §).  
 
För utbildning på program som inte finns i egen regi men inom samverkansavtal 
ska hemkommunen betala det grundbelopp som beslutats i kommunens fast-
ställda prislista. För utbildning på program som inte finns i egen regi och ej hel-
ler inom samverkansavtalet ska hemkommunen betala det grundbelopp som 
beslutats enligt riksprislistan.  
 
Programinriktat val för grupp: Programpris samt schablontillägg om 7 400 
kr/år. Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontillägg 
om 15 900 kr/år. I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans äm-
nen (jfr Skolverkets belopp). 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 
 2020-12-09 45 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Elevpeng till Kitas Utbildning AB för 2021 fastställs i enlighet med förslag i  
bilaga 1. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-09 46 

   
   
BUN § 71 Dnr BOU 82/20  
 
Elevpeng fristående gymnasieskolor 2021 – Klara Gymnasium Lä-
rande AB 
 
Ärende 
Bestämmelser om ersättningar till fristående gymnasieskolor innebär att bidra-
get ska grundas på kommunens budget för den egna gymnasieskolan. Kommu-
nen ska för varje gymnasieprogram som kommunen erbjuder fastställa bidraget 
per elev som består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 
 
Med program eller utbildning som kommunen erbjuder avses utbildning i egen 
regi alternativt genom ett samverkansavtal. Grundbeloppet ska avse ersättning 
för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration 3 procent, 
moms 6 procent och lokalkostnader. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som 
har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsunder-
visning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt 
bestämt utifrån elevens behov. Tilldelning av eventuella tilläggsbelopp sker via 
ett ansökningsförfarande på fastställd blankett. Beslut om tilläggsbelopp fattas 
av chef för centrala elevhälsan. 
 
För utbildning på nationella program och nationella inriktningar som hem-
kommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelningar av resurser till det programmet eller den 
inriktningen. För utbildning på särskilda varianter ska hemkommunen betala 
det grundbelopp som har beslutats i varje särskilt fall av Statens skolverk (SL 16 
kap 52-55 §).  
 
För utbildning på program som inte finns i egen regi men inom samverkansavtal 
ska hemkommunen betala det grundbelopp som beslutats i kommunens fast-
ställda prislista. För utbildning på program som inte finns i egen regi och ej hel-
ler inom samverkansavtalet ska hemkommunen betala det grundbelopp som 
beslutats enligt riksprislistan.  
 
Programinriktat val för grupp: Programpris samt schablontillägg om 7 400 
kr/år. Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontillägg 
om 15 900 kr/år. I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans äm-
nen (jfr Skolverkets belopp). 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 
 2020-12-09 47 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Elevpeng till Klara Gymnasium Lärande AB för 2021 fastställs i enlighet med 
förslag i bilaga 1. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-09 48 

   
   
BUN § 72 Dnr BOU 82/20  
 
Elevpeng fristående gymnasieskolor 2021 – Klara Gymnasium Bild-
ning AB 
 
Ärende 
Bestämmelser om ersättningar till fristående gymnasieskolor innebär att bidra-
get ska grundas på kommunens budget för den egna gymnasieskolan. Kommu-
nen ska för varje gymnasieprogram som kommunen erbjuder fastställa bidraget 
per elev som består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 
 
Med program eller utbildning som kommunen erbjuder avses utbildning i egen 
regi alternativt genom ett samverkansavtal. Grundbeloppet ska avse ersättning 
för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration 3 procent, 
moms 6 procent och lokalkostnader. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som 
har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsunder-
visning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt 
bestämt utifrån elevens behov. Tilldelning av eventuella tilläggsbelopp sker via 
ett ansökningsförfarande på fastställd blankett. Beslut om tilläggsbelopp fattas 
av chef för centrala elevhälsan. 
 
För utbildning på nationella program och nationella inriktningar som hem-
kommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelningar av resurser till det programmet eller den 
inriktningen. För utbildning på särskilda varianter ska hemkommunen betala 
det grundbelopp som har beslutats i varje särskilt fall av Statens skolverk (SL 16 
kap 52-55 §).  
 
För utbildning på program som inte finns i egen regi men inom samverkansavtal 
ska hemkommunen betala det grundbelopp som beslutats i kommunens fast-
ställda prislista. För utbildning på program som inte finns i egen regi och ej hel-
ler inom samverkansavtalet ska hemkommunen betala det grundbelopp som 
beslutats enligt riksprislistan.  
 
Programinriktat val för grupp: Programpris samt schablontillägg om 7 400 
kr/år. Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontillägg 
om 15 900 kr/år. I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans äm-
nen (jfr Skolverkets belopp). 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 
 2020-12-09 49 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Elevpeng till Klara Gymnasium Bildning AB för 2021 fastställs i enlighet med 
förslag i bilaga 1. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-09 50 

   
   
BUN § 73 Dnr BOU 82/20  
 
Elevpeng fristående gymnasieskolor 2021 – Ljud & Bildskolan LBS 
AB 
 
Ärende 
Bestämmelser om ersättningar till fristående gymnasieskolor innebär att bidra-
get ska grundas på kommunens budget för den egna gymnasieskolan. Kommu-
nen ska för varje gymnasieprogram som kommunen erbjuder fastställa bidraget 
per elev som består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 
 
Med program eller utbildning som kommunen erbjuder avses utbildning i egen 
regi alternativt genom ett samverkansavtal. Grundbeloppet ska avse ersättning 
för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration 3 procent, 
moms 6 procent och lokalkostnader. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som 
har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsunder-
visning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt 
bestämt utifrån elevens behov. Tilldelning av eventuella tilläggsbelopp sker via 
ett ansökningsförfarande på fastställd blankett. Beslut om tilläggsbelopp fattas 
av chef för centrala elevhälsan. 
 
För utbildning på nationella program och nationella inriktningar som hem-
kommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelningar av resurser till det programmet eller den 
inriktningen. För utbildning på särskilda varianter ska hemkommunen betala 
det grundbelopp som har beslutats i varje särskilt fall av Statens skolverk (SL 16 
kap 52-55 §).  
 
För utbildning på program som inte finns i egen regi men inom samverkansavtal 
ska hemkommunen betala det grundbelopp som beslutats i kommunens fast-
ställda prislista. För utbildning på program som inte finns i egen regi och ej hel-
ler inom samverkansavtalet ska hemkommunen betala det grundbelopp som 
beslutats enligt riksprislistan.  
 
Programinriktat val för grupp: Programpris samt schablontillägg om 7 400 
kr/år. Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontillägg 
om 15 900 kr/år. I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans äm-
nen (jfr Skolverkets belopp). 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 
 2020-12-09 51 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Elevpeng till Ljud & Bildskolan LBS AB för 2021 fastställs i enlighet med förslag 
i bilaga 1. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-09 52 

   
   
BUN § 74 Dnr BOU 82/20  
 
Elevpeng fristående gymnasieskolor 2021 – NTI Gymnasiet Macro 
AB 
 
Ärende 
Bestämmelser om ersättningar till fristående gymnasieskolor innebär att bidra-
get ska grundas på kommunens budget för den egna gymnasieskolan. Kommu-
nen ska för varje gymnasieprogram som kommunen erbjuder fastställa bidraget 
per elev som består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 
 
Med program eller utbildning som kommunen erbjuder avses utbildning i egen 
regi alternativt genom ett samverkansavtal. Grundbeloppet ska avse ersättning 
för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration 3 procent, 
moms 6 procent och lokalkostnader. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som 
har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsunder-
visning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt 
bestämt utifrån elevens behov. Tilldelning av eventuella tilläggsbelopp sker via 
ett ansökningsförfarande på fastställd blankett. Beslut om tilläggsbelopp fattas 
av chef för centrala elevhälsan. 
 
För utbildning på nationella program och nationella inriktningar som hem-
kommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelningar av resurser till det programmet eller den 
inriktningen. För utbildning på särskilda varianter ska hemkommunen betala 
det grundbelopp som har beslutats i varje särskilt fall av Statens skolverk (SL 16 
kap 52-55 §).  
 
För utbildning på program som inte finns i egen regi men inom samverkansavtal 
ska hemkommunen betala det grundbelopp som beslutats i kommunens fast-
ställda prislista. För utbildning på program som inte finns i egen regi och ej hel-
ler inom samverkansavtalet ska hemkommunen betala det grundbelopp som 
beslutats enligt riksprislistan.  
 
Programinriktat val för grupp: Programpris samt schablontillägg om 7 400 
kr/år. Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontillägg 
om 15 900 kr/år. I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans äm-
nen (jfr Skolverkets belopp). 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 
 2020-12-09 53 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Elevpeng till NTI Gymnasiet Macro AB för 2021 fastställs i enlighet med förslag 
i bilaga 1. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-09 54 

   
   
BUN § 75 Dnr BOU 82/20  
 
Elevpeng fristående gymnasieskolor 2021 – Peter Isaac Béens Ut-
bildningsstiftelse 
 
Ärende 
Bestämmelser om ersättningar till fristående gymnasieskolor innebär att bidra-
get ska grundas på kommunens budget för den egna gymnasieskolan. Kommu-
nen ska för varje gymnasieprogram som kommunen erbjuder fastställa bidraget 
per elev som består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 
 
Med program eller utbildning som kommunen erbjuder avses utbildning i egen 
regi alternativt genom ett samverkansavtal. Grundbeloppet ska avse ersättning 
för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration 3 procent, 
moms 6 procent och lokalkostnader. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som 
har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsunder-
visning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt 
bestämt utifrån elevens behov. Tilldelning av eventuella tilläggsbelopp sker via 
ett ansökningsförfarande på fastställd blankett. Beslut om tilläggsbelopp fattas 
av chef för centrala elevhälsan. 
 
För utbildning på nationella program och nationella inriktningar som hem-
kommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelningar av resurser till det programmet eller den 
inriktningen. För utbildning på särskilda varianter ska hemkommunen betala 
det grundbelopp som har beslutats i varje särskilt fall av Statens skolverk (SL 16 
kap 52-55 §).  
 
För utbildning på program som inte finns i egen regi men inom samverkansavtal 
ska hemkommunen betala det grundbelopp som beslutats i kommunens fast-
ställda prislista. För utbildning på program som inte finns i egen regi och ej hel-
ler inom samverkansavtalet ska hemkommunen betala det grundbelopp som 
beslutats enligt riksprislistan.  
 
Programinriktat val för grupp: Programpris samt schablontillägg om 7 400 
kr/år. Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontillägg 
om 15 900 kr/år. I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans äm-
nen (jfr Skolverkets belopp). 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 
 2020-12-09 55 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Elevpeng till Peter Isaac Béens Utbildningsstiftelse för 2021 fastställs i enlighet 
med förslag i bilaga 1. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-09 56 

   
   
BUN § 76 Dnr BOU 82/20  
 
Elevpeng fristående gymnasieskolor 2021 – NTI Gymnasiet Ellips 
AB 
 
Ärende 
Bestämmelser om ersättningar till fristående gymnasieskolor innebär att bidra-
get ska grundas på kommunens budget för den egna gymnasieskolan. Kommu-
nen ska för varje gymnasieprogram som kommunen erbjuder fastställa bidraget 
per elev som består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 
 
Med program eller utbildning som kommunen erbjuder avses utbildning i egen 
regi alternativt genom ett samverkansavtal. Grundbeloppet ska avse ersättning 
för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration 3 procent, 
moms 6 procent och lokalkostnader. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som 
har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsunder-
visning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt 
bestämt utifrån elevens behov. Tilldelning av eventuella tilläggsbelopp sker via 
ett ansökningsförfarande på fastställd blankett. Beslut om tilläggsbelopp fattas 
av chef för centrala elevhälsan. 
 
För utbildning på nationella program och nationella inriktningar som hem-
kommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelningar av resurser till det programmet eller den 
inriktningen. För utbildning på särskilda varianter ska hemkommunen betala 
det grundbelopp som har beslutats i varje särskilt fall av Statens skolverk (SL 16 
kap 52-55 §).  
 
För utbildning på program som inte finns i egen regi men inom samverkansavtal 
ska hemkommunen betala det grundbelopp som beslutats i kommunens fast-
ställda prislista. För utbildning på program som inte finns i egen regi och ej hel-
ler inom samverkansavtalet ska hemkommunen betala det grundbelopp som 
beslutats enligt riksprislistan.  
 
Programinriktat val för grupp: Programpris samt schablontillägg om 7 400 
kr/år. Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontillägg 
om 15 900 kr/år. I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans äm-
nen (jfr Skolverkets belopp). 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 
 2020-12-09 57 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Elevpeng till NTI Gymnasiet Ellips AB för 2021 fastställs i enlighet med förslag i 
bilaga 1. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-09 58 

   
   
BUN § 77 Dnr BOU 82/20  
 
Elevpeng fristående gymnasieskolor 2021 – Olinsgymnasiet i Skara 
AB 
 
Ärende 
Bestämmelser om ersättningar till fristående gymnasieskolor innebär att bidra-
get ska grundas på kommunens budget för den egna gymnasieskolan. Kommu-
nen ska för varje gymnasieprogram som kommunen erbjuder fastställa bidraget 
per elev som består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 
 
Med program eller utbildning som kommunen erbjuder avses utbildning i egen 
regi alternativt genom ett samverkansavtal. Grundbeloppet ska avse ersättning 
för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration 3 procent, 
moms 6 procent och lokalkostnader. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som 
har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsunder-
visning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt 
bestämt utifrån elevens behov. Tilldelning av eventuella tilläggsbelopp sker via 
ett ansökningsförfarande på fastställd blankett. Beslut om tilläggsbelopp fattas 
av chef för centrala elevhälsan. 
 
För utbildning på nationella program och nationella inriktningar som hem-
kommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelningar av resurser till det programmet eller den 
inriktningen. För utbildning på särskilda varianter ska hemkommunen betala 
det grundbelopp som har beslutats i varje särskilt fall av Statens skolverk (SL 16 
kap 52-55 §).  
 
För utbildning på program som inte finns i egen regi men inom samverkansavtal 
ska hemkommunen betala det grundbelopp som beslutats i kommunens fast-
ställda prislista. För utbildning på program som inte finns i egen regi och ej hel-
ler inom samverkansavtalet ska hemkommunen betala det grundbelopp som 
beslutats enligt riksprislistan.  
 
Programinriktat val för grupp: Programpris samt schablontillägg om 7 400 
kr/år. Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontillägg 
om 15 900 kr/år. I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans äm-
nen (jfr Skolverkets belopp). 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 
 2020-12-09 59 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Elevpeng till Olinsgymnasiet i Skara AB för 2021 fastställs i enlighet med förslag 
i bilaga 1. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-09 60 

   
   
BUN § 78 Dnr BOU 82/20  
 
Elevpeng fristående gymnasieskolor 2021 – Praktiska Sverige AB 
 
Ärende 
Bestämmelser om ersättningar till fristående gymnasieskolor innebär att bidra-
get ska grundas på kommunens budget för den egna gymnasieskolan. Kommu-
nen ska för varje gymnasieprogram som kommunen erbjuder fastställa bidraget 
per elev som består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 
 
Med program eller utbildning som kommunen erbjuder avses utbildning i egen 
regi alternativt genom ett samverkansavtal. Grundbeloppet ska avse ersättning 
för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration 3 procent, 
moms 6 procent och lokalkostnader. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som 
har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsunder-
visning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt 
bestämt utifrån elevens behov. Tilldelning av eventuella tilläggsbelopp sker via 
ett ansökningsförfarande på fastställd blankett. Beslut om tilläggsbelopp fattas 
av chef för centrala elevhälsan. 
 
För utbildning på nationella program och nationella inriktningar som hem-
kommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelningar av resurser till det programmet eller den 
inriktningen. För utbildning på särskilda varianter ska hemkommunen betala 
det grundbelopp som har beslutats i varje särskilt fall av Statens skolverk (SL 16 
kap 52-55 §).  
 
För utbildning på program som inte finns i egen regi men inom samverkansavtal 
ska hemkommunen betala det grundbelopp som beslutats i kommunens fast-
ställda prislista. För utbildning på program som inte finns i egen regi och ej hel-
ler inom samverkansavtalet ska hemkommunen betala det grundbelopp som 
beslutats enligt riksprislistan.  
 
Programinriktat val för grupp: Programpris samt schablontillägg om 7 400 
kr/år. Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontillägg 
om 15 900 kr/år. I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans äm-
nen (jfr Skolverkets belopp). 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 
 2020-12-09 61 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Elevpeng till Praktiska Sverige AB för 2021 fastställs i enlighet med förslag i bi-
laga 1. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-09 62 

   
   
BUN § 79 Dnr BOU 82/20  
 
Elevpeng fristående gymnasieskolor 2021 – Rytmus AB 
 
Ärende 
Bestämmelser om ersättningar till fristående gymnasieskolor innebär att bidra-
get ska grundas på kommunens budget för den egna gymnasieskolan. Kommu-
nen ska för varje gymnasieprogram som kommunen erbjuder fastställa bidraget 
per elev som består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 
 
Med program eller utbildning som kommunen erbjuder avses utbildning i egen 
regi alternativt genom ett samverkansavtal. Grundbeloppet ska avse ersättning 
för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration 3 procent, 
moms 6 procent och lokalkostnader. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som 
har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsunder-
visning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt 
bestämt utifrån elevens behov. Tilldelning av eventuella tilläggsbelopp sker via 
ett ansökningsförfarande på fastställd blankett. Beslut om tilläggsbelopp fattas 
av chef för centrala elevhälsan. 
 
För utbildning på nationella program och nationella inriktningar som hem-
kommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelningar av resurser till det programmet eller den 
inriktningen. För utbildning på särskilda varianter ska hemkommunen betala 
det grundbelopp som har beslutats i varje särskilt fall av Statens skolverk (SL 16 
kap 52-55 §).  
 
För utbildning på program som inte finns i egen regi men inom samverkansavtal 
ska hemkommunen betala det grundbelopp som beslutats i kommunens fast-
ställda prislista. För utbildning på program som inte finns i egen regi och ej hel-
ler inom samverkansavtalet ska hemkommunen betala det grundbelopp som 
beslutats enligt riksprislistan.  
 
Programinriktat val för grupp: Programpris samt schablontillägg om 7 400 
kr/år. Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontillägg 
om 15 900 kr/år. I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans äm-
nen (jfr Skolverkets belopp). 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 
 2020-12-09 63 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Elevpeng till Rytmus AB för 2021 fastställs i enlighet med förslag i bilaga 1. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-09 64 

   
   
BUN § 80 Dnr BOU 82/20  
 
Elevpeng fristående gymnasieskolor 2021 – AB Sigrid Rudebecks 
Skola 
 
Ärende 
Bestämmelser om ersättningar till fristående gymnasieskolor innebär att bidra-
get ska grundas på kommunens budget för den egna gymnasieskolan. Kommu-
nen ska för varje gymnasieprogram som kommunen erbjuder fastställa bidraget 
per elev som består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 
 
Med program eller utbildning som kommunen erbjuder avses utbildning i egen 
regi alternativt genom ett samverkansavtal. Grundbeloppet ska avse ersättning 
för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration 3 procent, 
moms 6 procent och lokalkostnader. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som 
har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsunder-
visning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt 
bestämt utifrån elevens behov. Tilldelning av eventuella tilläggsbelopp sker via 
ett ansökningsförfarande på fastställd blankett. Beslut om tilläggsbelopp fattas 
av chef för centrala elevhälsan. 
 
För utbildning på nationella program och nationella inriktningar som hem-
kommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelningar av resurser till det programmet eller den 
inriktningen. För utbildning på särskilda varianter ska hemkommunen betala 
det grundbelopp som har beslutats i varje särskilt fall av Statens skolverk (SL 16 
kap 52-55 §).  
 
För utbildning på program som inte finns i egen regi men inom samverkansavtal 
ska hemkommunen betala det grundbelopp som beslutats i kommunens fast-
ställda prislista. För utbildning på program som inte finns i egen regi och ej hel-
ler inom samverkansavtalet ska hemkommunen betala det grundbelopp som 
beslutats enligt riksprislistan.  
 
Programinriktat val för grupp: Programpris samt schablontillägg om 7 400 
kr/år. Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontillägg 
om 15 900 kr/år. I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans äm-
nen (jfr Skolverkets belopp). 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 
 2020-12-09 65 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Elevpeng till AB Sigrid Rudebecks Skola för 2021 fastställs i enlighet med för-
slag i bilaga 1. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-09 66 

   
   
BUN § 81 Dnr BOU 82/20  
 
Elevpeng fristående gymnasieskolor 2021 – Sjölins Gymnasium AB 
 
Ärende 
Bestämmelser om ersättningar till fristående gymnasieskolor innebär att bidra-
get ska grundas på kommunens budget för den egna gymnasieskolan. Kommu-
nen ska för varje gymnasieprogram som kommunen erbjuder fastställa bidraget 
per elev som består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 
 
Med program eller utbildning som kommunen erbjuder avses utbildning i egen 
regi alternativt genom ett samverkansavtal. Grundbeloppet ska avse ersättning 
för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration 3 procent, 
moms 6 procent och lokalkostnader. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som 
har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsunder-
visning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt 
bestämt utifrån elevens behov. Tilldelning av eventuella tilläggsbelopp sker via 
ett ansökningsförfarande på fastställd blankett. Beslut om tilläggsbelopp fattas 
av chef för centrala elevhälsan. 
 
För utbildning på nationella program och nationella inriktningar som hem-
kommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelningar av resurser till det programmet eller den 
inriktningen. För utbildning på särskilda varianter ska hemkommunen betala 
det grundbelopp som har beslutats i varje särskilt fall av Statens skolverk (SL 16 
kap 52-55 §).  
 
För utbildning på program som inte finns i egen regi men inom samverkansavtal 
ska hemkommunen betala det grundbelopp som beslutats i kommunens fast-
ställda prislista. För utbildning på program som inte finns i egen regi och ej hel-
ler inom samverkansavtalet ska hemkommunen betala det grundbelopp som 
beslutats enligt riksprislistan.  
 
Programinriktat val för grupp: Programpris samt schablontillägg om 7 400 
kr/år. Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontillägg 
om 15 900 kr/år. I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans äm-
nen (jfr Skolverkets belopp). 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 
 2020-12-09 67 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Elevpeng till Sjölins Gymnasium AB för 2021 fastställs i enlighet med förslag i 
bilaga 1. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-09 68 

   
   
BUN § 82 Dnr BOU 82/20  
 
Elevpeng fristående gymnasieskolor 2021 – SKF Sverige AB 
 
Ärende 
Bestämmelser om ersättningar till fristående gymnasieskolor innebär att bidra-
get ska grundas på kommunens budget för den egna gymnasieskolan. Kommu-
nen ska för varje gymnasieprogram som kommunen erbjuder fastställa bidraget 
per elev som består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 
 
Med program eller utbildning som kommunen erbjuder avses utbildning i egen 
regi alternativt genom ett samverkansavtal. Grundbeloppet ska avse ersättning 
för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration 3 procent, 
moms 6 procent och lokalkostnader. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som 
har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsunder-
visning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt 
bestämt utifrån elevens behov. Tilldelning av eventuella tilläggsbelopp sker via 
ett ansökningsförfarande på fastställd blankett. Beslut om tilläggsbelopp fattas 
av chef för centrala elevhälsan. 
 
För utbildning på nationella program och nationella inriktningar som hem-
kommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelningar av resurser till det programmet eller den 
inriktningen. För utbildning på särskilda varianter ska hemkommunen betala 
det grundbelopp som har beslutats i varje särskilt fall av Statens skolverk (SL 16 
kap 52-55 §).  
 
För utbildning på program som inte finns i egen regi men inom samverkansavtal 
ska hemkommunen betala det grundbelopp som beslutats i kommunens fast-
ställda prislista. För utbildning på program som inte finns i egen regi och ej hel-
ler inom samverkansavtalet ska hemkommunen betala det grundbelopp som 
beslutats enligt riksprislistan.  
 
Programinriktat val för grupp: Programpris samt schablontillägg om 7 400 
kr/år. Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontillägg 
om 15 900 kr/år. I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans äm-
nen (jfr Skolverkets belopp). 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 
 2020-12-09 69 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Elevpeng till SKF Sverige AB för 2021 fastställs i enlighet med förslag i bilaga 1. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-09 70 

   
   
BUN § 83 Dnr BOU 82/20  
 
Elevpeng fristående gymnasieskolor 2021 – Thoren Innovation 
School AB 
 
Ärende 
Bestämmelser om ersättningar till fristående gymnasieskolor innebär att bidra-
get ska grundas på kommunens budget för den egna gymnasieskolan. Kommu-
nen ska för varje gymnasieprogram som kommunen erbjuder fastställa bidraget 
per elev som består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 
 
Med program eller utbildning som kommunen erbjuder avses utbildning i egen 
regi alternativt genom ett samverkansavtal. Grundbeloppet ska avse ersättning 
för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration 3 procent, 
moms 6 procent och lokalkostnader. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som 
har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsunder-
visning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt 
bestämt utifrån elevens behov. Tilldelning av eventuella tilläggsbelopp sker via 
ett ansökningsförfarande på fastställd blankett. Beslut om tilläggsbelopp fattas 
av chef för centrala elevhälsan. 
 
För utbildning på nationella program och nationella inriktningar som hem-
kommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelningar av resurser till det programmet eller den 
inriktningen. För utbildning på särskilda varianter ska hemkommunen betala 
det grundbelopp som har beslutats i varje särskilt fall av Statens skolverk (SL 16 
kap 52-55 §).  
 
För utbildning på program som inte finns i egen regi men inom samverkansavtal 
ska hemkommunen betala det grundbelopp som beslutats i kommunens fast-
ställda prislista. För utbildning på program som inte finns i egen regi och ej hel-
ler inom samverkansavtalet ska hemkommunen betala det grundbelopp som 
beslutats enligt riksprislistan.  
 
Programinriktat val för grupp: Programpris samt schablontillägg om 7 400 
kr/år. Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontillägg 
om 15 900 kr/år. I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans äm-
nen (jfr Skolverkets belopp). 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 
 2020-12-09 71 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Elevpeng till Thoren Innovation School AB för 2021 fastställs i enlighet med för-
slag i bilaga 1. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-09 72 

   
   
BUN § 84 Dnr BOU 82/20  
 
Elevpeng fristående gymnasieskolor 2021 – Idrottens Skola i Göte-
borg AB 
 
Ärende 
Bestämmelser om ersättningar till fristående gymnasieskolor innebär att bidra-
get ska grundas på kommunens budget för den egna gymnasieskolan. Kommu-
nen ska för varje gymnasieprogram som kommunen erbjuder fastställa bidraget 
per elev som består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 
 
Med program eller utbildning som kommunen erbjuder avses utbildning i egen 
regi alternativt genom ett samverkansavtal. Grundbeloppet ska avse ersättning 
för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration 3 procent, 
moms 6 procent och lokalkostnader. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som 
har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsunder-
visning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt 
bestämt utifrån elevens behov. Tilldelning av eventuella tilläggsbelopp sker via 
ett ansökningsförfarande på fastställd blankett. Beslut om tilläggsbelopp fattas 
av chef för centrala elevhälsan. 
 
För utbildning på nationella program och nationella inriktningar som hem-
kommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelningar av resurser till det programmet eller den 
inriktningen. För utbildning på särskilda varianter ska hemkommunen betala 
det grundbelopp som har beslutats i varje särskilt fall av Statens skolverk (SL 16 
kap 52-55 §).  
 
För utbildning på program som inte finns i egen regi men inom samverkansavtal 
ska hemkommunen betala det grundbelopp som beslutats i kommunens fast-
ställda prislista. För utbildning på program som inte finns i egen regi och ej hel-
ler inom samverkansavtalet ska hemkommunen betala det grundbelopp som 
beslutats enligt riksprislistan.  
 
Programinriktat val för grupp: Programpris samt schablontillägg om 7 400 
kr/år. Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontillägg 
om 15 900 kr/år. I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans äm-
nen (jfr Skolverkets belopp). 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 
 2020-12-09 73 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Elevpeng till Idrottens Skola i Göteborg AB för 2021 fastställs i enlighet med 
förslag i bilaga 1. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-09 74 

   
   
BUN § 85 Dnr BOU 82/20  
 
Elevpeng fristående gymnasieskolor 2021 – Lärlingsgymnasiet i 
Sverige AB 
 
Ärende 
Bestämmelser om ersättningar till fristående gymnasieskolor innebär att bidra-
get ska grundas på kommunens budget för den egna gymnasieskolan. Kommu-
nen ska för varje gymnasieprogram som kommunen erbjuder fastställa bidraget 
per elev som består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 
 
Med program eller utbildning som kommunen erbjuder avses utbildning i egen 
regi alternativt genom ett samverkansavtal. Grundbeloppet ska avse ersättning 
för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration 3 procent, 
moms 6 procent och lokalkostnader. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som 
har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsunder-
visning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt 
bestämt utifrån elevens behov. Tilldelning av eventuella tilläggsbelopp sker via 
ett ansökningsförfarande på fastställd blankett. Beslut om tilläggsbelopp fattas 
av chef för centrala elevhälsan. 
 
För utbildning på nationella program och nationella inriktningar som hem-
kommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelningar av resurser till det programmet eller den 
inriktningen. För utbildning på särskilda varianter ska hemkommunen betala 
det grundbelopp som har beslutats i varje särskilt fall av Statens skolverk (SL 16 
kap 52-55 §).  
 
För utbildning på program som inte finns i egen regi men inom samverkansavtal 
ska hemkommunen betala det grundbelopp som beslutats i kommunens fast-
ställda prislista. För utbildning på program som inte finns i egen regi och ej hel-
ler inom samverkansavtalet ska hemkommunen betala det grundbelopp som 
beslutats enligt riksprislistan.  
 
Programinriktat val för grupp: Programpris samt schablontillägg om 7 400 
kr/år. Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontillägg 
om 15 900 kr/år. I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans äm-
nen (jfr Skolverkets belopp). 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 
 2020-12-09 75 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Elevpeng till Lärlingsgymnasiet i Sverige AB för 2021 fastställs i enlighet med 
förslag i bilaga 1. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-09 76 

   
   
BUN § 86 Dnr BOU 82/20  
 
Elevpeng fristående gymnasieskolor 2021 – ThorenGruppen AB 
 
Ärende 
Bestämmelser om ersättningar till fristående gymnasieskolor innebär att bidra-
get ska grundas på kommunens budget för den egna gymnasieskolan. Kommu-
nen ska för varje gymnasieprogram som kommunen erbjuder fastställa bidraget 
per elev som består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 
 
Med program eller utbildning som kommunen erbjuder avses utbildning i egen 
regi alternativt genom ett samverkansavtal. Grundbeloppet ska avse ersättning 
för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration 3 procent, 
moms 6 procent och lokalkostnader. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som 
har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsunder-
visning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt 
bestämt utifrån elevens behov. Tilldelning av eventuella tilläggsbelopp sker via 
ett ansökningsförfarande på fastställd blankett. Beslut om tilläggsbelopp fattas 
av chef för centrala elevhälsan. 
 
För utbildning på nationella program och nationella inriktningar som hem-
kommunen erbjuder, ska grundbeloppet bestämmas efter samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelningar av resurser till det programmet eller den 
inriktningen. För utbildning på särskilda varianter ska hemkommunen betala 
det grundbelopp som har beslutats i varje särskilt fall av Statens skolverk (SL 16 
kap 52-55 §).  
 
För utbildning på program som inte finns i egen regi men inom samverkansavtal 
ska hemkommunen betala det grundbelopp som beslutats i kommunens fast-
ställda prislista. För utbildning på program som inte finns i egen regi och ej hel-
ler inom samverkansavtalet ska hemkommunen betala det grundbelopp som 
beslutats enligt riksprislistan.  
 
Programinriktat val för grupp: Programpris samt schablontillägg om 7 400 
kr/år. Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontillägg 
om 15 900 kr/år. I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans äm-
nen (jfr Skolverkets belopp). 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 
 2020-12-09 77 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Elevpeng till ThorenGruppen AB för 2021 fastställs i enlighet med förslag i  
bilaga 1. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-09 78 

   
   
BUN § 87 Dnr BOU 0081/20    
 
Barn- och elevpeng fristående skolor och förskolor 2021 - Björk-
dungen 
 
Ärende 
Bidraget till fristående förskolor, fritidshem, förskoleklass och grundskola ska 
bestå av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet ska 
avse ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, 
mervärdesskatt och lokalkostnader. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma 
grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 
verksamheten. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande be-
hov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbelopp-
et för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån ele-
vens behov. Beslut om tilläggsbelopp fattas av chef för centrala elevhälsan. 
 
Beräkningsmodellen för grundbeloppet i Barn- och elevpengen är oförändrad 
mot föregående år. Barn- och elevpengen har räknats fram utifrån den genom-
snittliga beräknade kostnaden per barn, elev och verksamhet. Medellönen i 
Öckerö kommun används som bas i beräkningsmodellen. Beloppet för årskurs 
1-9 är viktad utifrån timplan. Barn- och elevpengen i förskolan och inom peda-
gogisk omsorg är viktad utifrån vistelsetid och ålder. 
 
Föregående år och tidigare har förskola, fritidshem, förskoleklass och grund-
skola på Rörö samt grundskola, förskoleklass och fritidshem på Hälsö och Fotö 
erhållit extra medel i sina budgetar som inte baserats på elevpeng. 2021 baseras 
dessa verksamheter endast på elevpeng. Barn-och utbildningsförvaltningens 
enheter för grund- och förskola har inte fått någon tilldelning i sin barn- och 
elevpeng för år 2021. De fristående enheterna kommer också att få behålla 
samma barn- och elevpeng som gällde för år 2020.  
 
Då barn- och elevpeng inte förändras jämfört med föregående år, kommer den 
totala kostnaden för bidrag till fristående enheter endast variera med eventuella 
förändringar i barn- och elevantal.  
 
 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
  
 2020-12-09 79 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   
 
FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM 

Årskursintervall 2021 
Belopp/elever 

2020 
Belopp/elever Förändring 

Elever Förskoleklass 48 827 48 827 0 
Elever årskurs 1-6  94 797 94 797 0 
Elever årskurs 7-9 105 243 105 243 0 
Elever fritidshem F-årskurs 3 51 472 51 472 0 
Elever fritidshem årskurs 4-6 17 499 17 499 0 
 

Årskursintervall 2021 
Belopp/barn 

2020 
Belopp/barn 

Förändring 
 

Barn 1-2 år med upp till 15 tim/vecka 109 316 109 316 0 
Barn 1-2 år med mer än 15 tim/vecka 182 194 182 194 0 
Barn 3-5 år med upp till 15 tim/vecka 74 335 74 335 0 
Barn 3-5 år med mer än 15 tim/vecka 123 892 123 892 0 

 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och elevpeng till Björkdungen för 2021 fastställs i enlighet med förslag. 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-09 80 

   
   
BUN § 88 Dnr BOU 0081/20    
 
Barn- och elevpeng fristående skolor och förskolor 2021 - Sjöstjär-
nan 
 
Ärende 
Bidraget till fristående förskolor, fritidshem, förskoleklass och grundskola ska 
bestå av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet ska 
avse ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, 
mervärdesskatt och lokalkostnader. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma 
grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 
verksamheten. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande be-
hov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbelopp-
et för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån ele-
vens behov. Beslut om tilläggsbelopp fattas av chef för centrala elevhälsan. 
 
Beräkningsmodellen för grundbeloppet i Barn- och elevpengen är oförändrad 
mot föregående år. Barn- och elevpengen har räknats fram utifrån den genom-
snittliga beräknade kostnaden per barn, elev och verksamhet. Medellönen i 
Öckerö kommun används som bas i beräkningsmodellen. Beloppet för årskurs 
1-9 är viktad utifrån timplan. Barn- och elevpengen i förskolan och inom peda-
gogisk omsorg är viktad utifrån vistelsetid och ålder. 
 
Föregående år och tidigare har förskola, fritidshem, förskoleklass och grund-
skola på Rörö samt grundskola, förskoleklass och fritidshem på Hälsö och Fotö 
erhållit extra medel i sina budgetar som inte baserats på elevpeng. 2021 baseras 
dessa verksamheter endast på elevpeng. Barn-och utbildningsförvaltningens 
enheter för grund- och förskola har inte fått någon tilldelning i sin barn- och 
elevpeng för år 2021. De fristående enheterna kommer också att få behålla 
samma barn- och elevpeng som gällde för år 2020.  
 
Då barn- och elevpeng inte förändras jämfört med föregående år, kommer den 
totala kostnaden för bidrag till fristående enheter endast variera med eventuella 
förändringar i barn- och elevantal.  
 
 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
  
 2020-12-09 81 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   
 
FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM 

Årskursintervall 2021 
Belopp/elever 

2020 
Belopp/elever Förändring 

Elever Förskoleklass 48 827 48 827 0 
Elever årskurs 1-6  94 797 94 797 0 
Elever årskurs 7-9 105 243 105 243 0 
Elever fritidshem F-årskurs 3 51 472 51 472 0 
Elever fritidshem årskurs 4-6 17 499 17 499 0 
 

Årskursintervall 2021 
Belopp/barn 

2020 
Belopp/barn 

Förändring 
 

Barn 1-2 år med upp till 15 tim/vecka 109 316 109 316 0 
Barn 1-2 år med mer än 15 tim/vecka 182 194 182 194 0 
Barn 3-5 år med upp till 15 tim/vecka 74 335 74 335 0 
Barn 3-5 år med mer än 15 tim/vecka 123 892 123 892 0 

 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och elevpeng till Sjöstjärnan för 2021 fastställs i enlighet med förslag. 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-09 82 

   
   
BUN § 89 Dnr BOU 0081/20    
 
Barn- och elevpeng fristående skolor och förskolor 2021 - Nästet 
 
Ärende 
Bidraget till fristående förskolor, fritidshem, förskoleklass och grundskola ska 
bestå av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet ska 
avse ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, 
mervärdesskatt och lokalkostnader. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma 
grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 
verksamheten. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande be-
hov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbelopp-
et för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån ele-
vens behov. Beslut om tilläggsbelopp fattas av chef för centrala elevhälsan. 
 
Beräkningsmodellen för grundbeloppet i Barn- och elevpengen är oförändrad 
mot föregående år. Barn- och elevpengen har räknats fram utifrån den genom-
snittliga beräknade kostnaden per barn, elev och verksamhet. Medellönen i 
Öckerö kommun används som bas i beräkningsmodellen. Beloppet för årskurs 
1-9 är viktad utifrån timplan. Barn- och elevpengen i förskolan och inom peda-
gogisk omsorg är viktad utifrån vistelsetid och ålder. 
 
Föregående år och tidigare har förskola, fritidshem, förskoleklass och grund-
skola på Rörö samt grundskola, förskoleklass och fritidshem på Hälsö och Fotö 
erhållit extra medel i sina budgetar som inte baserats på elevpeng. 2021 baseras 
dessa verksamheter endast på elevpeng. Barn-och utbildningsförvaltningens 
enheter för grund- och förskola har inte fått någon tilldelning i sin barn- och 
elevpeng för år 2021. De fristående enheterna kommer också att få behålla 
samma barn- och elevpeng som gällde för år 2020.  
 
Då barn- och elevpeng inte förändras jämfört med föregående år, kommer den 
totala kostnaden för bidrag till fristående enheter endast variera med eventuella 
förändringar i barn- och elevantal.  
 
 
 
 
 
 
   



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
  
 2020-12-09 83 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM 

Årskursintervall 2021 
Belopp/elever 

2020 
Belopp/elever Förändring 

Elever Förskoleklass 48 827 48 827 0 
Elever årskurs 1-6  94 797 94 797 0 
Elever årskurs 7-9 105 243 105 243 0 
Elever fritidshem F-årskurs 3 51 472 51 472 0 
Elever fritidshem årskurs 4-6 17 499 17 499 0 
 

Årskursintervall 2021 
Belopp/barn 

2020 
Belopp/barn 

Förändring 
 

Barn 1-2 år med upp till 15 tim/vecka 109 316 109 316 0 
Barn 1-2 år med mer än 15 tim/vecka 182 194 182 194 0 
Barn 3-5 år med upp till 15 tim/vecka 74 335 74 335 0 
Barn 3-5 år med mer än 15 tim/vecka 123 892 123 892 0 

 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och elevpeng till Nästet för 2021 fastställs i enlighet med förslag. 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-09 84 

   
   
BUN § 90 Dnr BOU 0081/20    
 
Barn- och elevpeng fristående skolor och förskolor 2021 - Öckerö 
församling 
 
Ärende 
Bidraget till fristående förskolor, fritidshem, förskoleklass och grundskola ska 
bestå av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet ska 
avse ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, 
mervärdesskatt och lokalkostnader. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma 
grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 
verksamheten. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande be-
hov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbelopp-
et för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån ele-
vens behov. Beslut om tilläggsbelopp fattas av chef för centrala elevhälsan. 
 
Beräkningsmodellen för grundbeloppet i Barn- och elevpengen är oförändrad 
mot föregående år. Barn- och elevpengen har räknats fram utifrån den genom-
snittliga beräknade kostnaden per barn, elev och verksamhet. Medellönen i 
Öckerö kommun används som bas i beräkningsmodellen. Beloppet för årskurs 
1-9 är viktad utifrån timplan. Barn- och elevpengen i förskolan och inom peda-
gogisk omsorg är viktad utifrån vistelsetid och ålder. 
 
Föregående år och tidigare har förskola, fritidshem, förskoleklass och grund-
skola på Rörö samt grundskola, förskoleklass och fritidshem på Hälsö och Fotö 
erhållit extra medel i sina budgetar som inte baserats på elevpeng. 2021 baseras 
dessa verksamheter endast på elevpeng. Barn-och utbildningsförvaltningens 
enheter för grund- och förskola har inte fått någon tilldelning i sin barn- och 
elevpeng för år 2021. De fristående enheterna kommer också att få behålla 
samma barn- och elevpeng som gällde för år 2020.  
 
Då barn- och elevpeng inte förändras jämfört med föregående år, kommer den 
totala kostnaden för bidrag till fristående enheter endast variera med eventuella 
förändringar i barn- och elevantal.  
 
 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
  
 2020-12-09 85 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   
 
FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM 

Årskursintervall 2021 
Belopp/elever 

2020 
Belopp/elever Förändring 

Elever Förskoleklass 48 827 48 827 0 
Elever årskurs 1-6  94 797 94 797 0 
Elever årskurs 7-9 105 243 105 243 0 
Elever fritidshem F-årskurs 3 51 472 51 472 0 
Elever fritidshem årskurs 4-6 17 499 17 499 0 
 

Årskursintervall 2021 
Belopp/barn 

2020 
Belopp/barn 

Förändring 
 

Barn 1-2 år med upp till 15 tim/vecka 109 316 109 316 0 
Barn 1-2 år med mer än 15 tim/vecka 182 194 182 194 0 
Barn 3-5 år med upp till 15 tim/vecka 74 335 74 335 0 
Barn 3-5 år med mer än 15 tim/vecka 123 892 123 892 0 

 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och elevpeng till Öckerö församling för 2021 fastställs i enlighet med för-
slag. 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-09 86 

   
   
BUN § 91 Dnr BOU 0081/20    
 
Barn- och elevpeng fristående skolor och förskolor 2021 - Solveigs 
förskolor AB 
 
Ärende 
Bidraget till fristående förskolor, fritidshem, förskoleklass och grundskola ska 
bestå av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet ska 
avse ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, 
mervärdesskatt och lokalkostnader. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma 
grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 
verksamheten. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande be-
hov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbelopp-
et för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån ele-
vens behov. Beslut om tilläggsbelopp fattas av chef för centrala elevhälsan. 
 
Beräkningsmodellen för grundbeloppet i Barn- och elevpengen är oförändrad 
mot föregående år. Barn- och elevpengen har räknats fram utifrån den genom-
snittliga beräknade kostnaden per barn, elev och verksamhet. Medellönen i 
Öckerö kommun används som bas i beräkningsmodellen. Beloppet för årskurs 
1-9 är viktad utifrån timplan. Barn- och elevpengen i förskolan och inom peda-
gogisk omsorg är viktad utifrån vistelsetid och ålder. 
 
Föregående år och tidigare har förskola, fritidshem, förskoleklass och grund-
skola på Rörö samt grundskola, förskoleklass och fritidshem på Hälsö och Fotö 
erhållit extra medel i sina budgetar som inte baserats på elevpeng. 2021 baseras 
dessa verksamheter endast på elevpeng. Barn-och utbildningsförvaltningens 
enheter för grund- och förskola har inte fått någon tilldelning i sin barn- och 
elevpeng för år 2021. De fristående enheterna kommer också att få behålla 
samma barn- och elevpeng som gällde för år 2020.  
 
Då barn- och elevpeng inte förändras jämfört med föregående år, kommer den 
totala kostnaden för bidrag till fristående enheter endast variera med eventuella 
förändringar i barn- och elevantal.  
 
 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
  
 2020-12-09 87 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   
 
FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM 

Årskursintervall 2021 
Belopp/elever 

2020 
Belopp/elever Förändring 

Elever Förskoleklass 48 827 48 827 0 
Elever årskurs 1-6  94 797 94 797 0 
Elever årskurs 7-9 105 243 105 243 0 
Elever fritidshem F-årskurs 3 51 472 51 472 0 
Elever fritidshem årskurs 4-6 17 499 17 499 0 
 

Årskursintervall 2021 
Belopp/barn 

2020 
Belopp/barn 

Förändring 
 

Barn 1-2 år med upp till 15 tim/vecka 109 316 109 316 0 
Barn 1-2 år med mer än 15 tim/vecka 182 194 182 194 0 
Barn 3-5 år med upp till 15 tim/vecka 74 335 74 335 0 
Barn 3-5 år med mer än 15 tim/vecka 123 892 123 892 0 

 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och elevpeng till Solveigs förskolor AB för 2021 fastställs i enlighet med 
förslag. 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-09 88 

   
   
BUN § 92 Dnr BOU 0081/20    
 
Barn- och elevpeng fristående skolor och förskolor 2021 - Sjöhäs-
tens förskola/föräldrakooperativet Barnvikens ekonomiska före-
ning 
 
Ärende 
Bidraget till fristående förskolor, fritidshem, förskoleklass och grundskola ska 
bestå av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet ska 
avse ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, 
mervärdesskatt och lokalkostnader. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma 
grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 
verksamheten. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande be-
hov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbelopp-
et för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån ele-
vens behov. Beslut om tilläggsbelopp fattas av chef för centrala elevhälsan. 
 
Beräkningsmodellen för grundbeloppet i Barn- och elevpengen är oförändrad 
mot föregående år. Barn- och elevpengen har räknats fram utifrån den genom-
snittliga beräknade kostnaden per barn, elev och verksamhet. Medellönen i 
Öckerö kommun används som bas i beräkningsmodellen. Beloppet för årskurs 
1-9 är viktad utifrån timplan. Barn- och elevpengen i förskolan och inom peda-
gogisk omsorg är viktad utifrån vistelsetid och ålder. 
 
Föregående år och tidigare har förskola, fritidshem, förskoleklass och grund-
skola på Rörö samt grundskola, förskoleklass och fritidshem på Hälsö och Fotö 
erhållit extra medel i sina budgetar som inte baserats på elevpeng. 2021 baseras 
dessa verksamheter endast på elevpeng. Barn-och utbildningsförvaltningens 
enheter för grund- och förskola har inte fått någon tilldelning i sin barn- och 
elevpeng för år 2021. De fristående enheterna kommer också att få behålla 
samma barn- och elevpeng som gällde för år 2020.  
 
Då barn- och elevpeng inte förändras jämfört med föregående år, kommer den 
totala kostnaden för bidrag till fristående enheter endast variera med eventuella 
förändringar i barn- och elevantal.  
 
 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
  
 2020-12-09 89 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   
 
FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM 

Årskursintervall 2021 
Belopp/elever 

2020 
Belopp/elever Förändring 

Elever Förskoleklass 48 827 48 827 0 
Elever årskurs 1-6  94 797 94 797 0 
Elever årskurs 7-9 105 243 105 243 0 
Elever fritidshem F-årskurs 3 51 472 51 472 0 
Elever fritidshem årskurs 4-6 17 499 17 499 0 
 

Årskursintervall 2021 
Belopp/barn 

2020 
Belopp/barn 

Förändring 
 

Barn 1-2 år med upp till 15 tim/vecka 109 316 109 316 0 
Barn 1-2 år med mer än 15 tim/vecka 182 194 182 194 0 
Barn 3-5 år med upp till 15 tim/vecka 74 335 74 335 0 
Barn 3-5 år med mer än 15 tim/vecka 123 892 123 892 0 

 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och elevpeng till Sjöhästens förskola/föräldrakooperativet Barnvikens 
ekonomiska förening för 2021 fastställs i enlighet med förslag. 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-09 90 

   
   
BUN § 93 Dnr BOU 0081/20    
 
Barn- och elevpeng fristående skolor och förskolor 2021 - Betelsko-
lan 
 
Ärende 
Bidraget till fristående förskolor, fritidshem, förskoleklass och grundskola ska 
bestå av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet ska 
avse ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, 
mervärdesskatt och lokalkostnader. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma 
grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 
verksamheten. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande be-
hov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbelopp-
et för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån ele-
vens behov. Beslut om tilläggsbelopp fattas av chef för centrala elevhälsan. 
 
Beräkningsmodellen för grundbeloppet i Barn- och elevpengen är oförändrad 
mot föregående år. Barn- och elevpengen har räknats fram utifrån den genom-
snittliga beräknade kostnaden per barn, elev och verksamhet. Medellönen i 
Öckerö kommun används som bas i beräkningsmodellen. Beloppet för årskurs 
1-9 är viktad utifrån timplan. Barn- och elevpengen i förskolan och inom peda-
gogisk omsorg är viktad utifrån vistelsetid och ålder. 
 
Föregående år och tidigare har förskola, fritidshem, förskoleklass och grund-
skola på Rörö samt grundskola, förskoleklass och fritidshem på Hälsö och Fotö 
erhållit extra medel i sina budgetar som inte baserats på elevpeng. 2021 baseras 
dessa verksamheter endast på elevpeng. Barn-och utbildningsförvaltningens 
enheter för grund- och förskola har inte fått någon tilldelning i sin barn- och 
elevpeng för år 2021. De fristående enheterna kommer också att få behålla 
samma barn- och elevpeng som gällde för år 2020.  
 
Då barn- och elevpeng inte förändras jämfört med föregående år, kommer den 
totala kostnaden för bidrag till fristående enheter endast variera med eventuella 
förändringar i barn- och elevantal.  
 
 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
  
 2020-12-09 91 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   
 
FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM 

Årskursintervall 2021 
Belopp/elever 

2020 
Belopp/elever Förändring 

Elever Förskoleklass 48 827 48 827 0 
Elever årskurs 1-6  94 797 94 797 0 
Elever årskurs 7-9 105 243 105 243 0 
Elever fritidshem F-årskurs 3 51 472 51 472 0 
Elever fritidshem årskurs 4-6 17 499 17 499 0 
 

Årskursintervall 2021 
Belopp/barn 

2020 
Belopp/barn 

Förändring 
 

Barn 1-2 år med upp till 15 tim/vecka 109 316 109 316 0 
Barn 1-2 år med mer än 15 tim/vecka 182 194 182 194 0 
Barn 3-5 år med upp till 15 tim/vecka 74 335 74 335 0 
Barn 3-5 år med mer än 15 tim/vecka 123 892 123 892 0 

 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och elevpeng till Betelskolan för 2021 fastställs i enlighet med förslag. 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-09 92 

   
   
BUN § 94 Dnr BOU 0081/20    
 
Barn- och elevpeng fristående skolor och förskolor 2021 - ISGR In-
ternational School of the Gothenburg Region 
 
Ärende 
Bidraget till fristående förskolor, fritidshem, förskoleklass och grundskola ska 
bestå av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet ska 
avse ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, 
mervärdesskatt och lokalkostnader. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma 
grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 
verksamheten. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande be-
hov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbelopp-
et för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån ele-
vens behov. Beslut om tilläggsbelopp fattas av chef för centrala elevhälsan. 
 
Beräkningsmodellen för grundbeloppet i Barn- och elevpengen är oförändrad 
mot föregående år. Barn- och elevpengen har räknats fram utifrån den genom-
snittliga beräknade kostnaden per barn, elev och verksamhet. Medellönen i 
Öckerö kommun används som bas i beräkningsmodellen. Beloppet för årskurs 
1-9 är viktad utifrån timplan. Barn- och elevpengen i förskolan och inom peda-
gogisk omsorg är viktad utifrån vistelsetid och ålder. 
 
Föregående år och tidigare har förskola, fritidshem, förskoleklass och grund-
skola på Rörö samt grundskola, förskoleklass och fritidshem på Hälsö och Fotö 
erhållit extra medel i sina budgetar som inte baserats på elevpeng. 2021 baseras 
dessa verksamheter endast på elevpeng. Barn-och utbildningsförvaltningens 
enheter för grund- och förskola har inte fått någon tilldelning i sin barn- och 
elevpeng för år 2021. De fristående enheterna kommer också att få behålla 
samma barn- och elevpeng som gällde för år 2020.  
 
Då barn- och elevpeng inte förändras jämfört med föregående år, kommer den 
totala kostnaden för bidrag till fristående enheter endast variera med eventuella 
förändringar i barn- och elevantal.  
 
 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
  
 2020-12-09 93 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   
 
FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM 

Årskursintervall 2021 
Belopp/elever 

2020 
Belopp/elever Förändring 

Elever Förskoleklass 48 827 48 827 0 
Elever årskurs 1-6  94 797 94 797 0 
Elever årskurs 7-9 105 243 105 243 0 
Elever fritidshem F-årskurs 3 51 472 51 472 0 
Elever fritidshem årskurs 4-6 17 499 17 499 0 
 

Årskursintervall 2021 
Belopp/barn 

2020 
Belopp/barn 

Förändring 
 

Barn 1-2 år med upp till 15 tim/vecka 109 316 109 316 0 
Barn 1-2 år med mer än 15 tim/vecka 182 194 182 194 0 
Barn 3-5 år med upp till 15 tim/vecka 74 335 74 335 0 
Barn 3-5 år med mer än 15 tim/vecka 123 892 123 892 0 

 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och elevpeng till ISGR International School of the Gothenburg Region för 
2021 fastställs i enlighet med förslag. 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-09 94 

   
   
BUN § 95 Dnr BOU 0081/20    
 
Barn- och elevpeng fristående skolor och förskolor 2021 - Prolym-
pia Västra Göteborg 
 
Ärende 
Bidraget till fristående förskolor, fritidshem, förskoleklass och grundskola ska 
bestå av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet ska 
avse ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, 
mervärdesskatt och lokalkostnader. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma 
grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 
verksamheten. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande be-
hov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbelopp-
et för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån ele-
vens behov. Beslut om tilläggsbelopp fattas av chef för centrala elevhälsan. 
 
Beräkningsmodellen för grundbeloppet i Barn- och elevpengen är oförändrad 
mot föregående år. Barn- och elevpengen har räknats fram utifrån den genom-
snittliga beräknade kostnaden per barn, elev och verksamhet. Medellönen i 
Öckerö kommun används som bas i beräkningsmodellen. Beloppet för årskurs 
1-9 är viktad utifrån timplan. Barn- och elevpengen i förskolan och inom peda-
gogisk omsorg är viktad utifrån vistelsetid och ålder. 
 
Föregående år och tidigare har förskola, fritidshem, förskoleklass och grund-
skola på Rörö samt grundskola, förskoleklass och fritidshem på Hälsö och Fotö 
erhållit extra medel i sina budgetar som inte baserats på elevpeng. 2021 baseras 
dessa verksamheter endast på elevpeng. Barn-och utbildningsförvaltningens 
enheter för grund- och förskola har inte fått någon tilldelning i sin barn- och 
elevpeng för år 2021. De fristående enheterna kommer också att få behålla 
samma barn- och elevpeng som gällde för år 2020.  
 
Då barn- och elevpeng inte förändras jämfört med föregående år, kommer den 
totala kostnaden för bidrag till fristående enheter endast variera med eventuella 
förändringar i barn- och elevantal.  
 
 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
  
 2020-12-09 95 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   
 
FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM 

Årskursintervall 2021 
Belopp/elever 

2020 
Belopp/elever Förändring 

Elever Förskoleklass 48 827 48 827 0 
Elever årskurs 1-6  94 797 94 797 0 
Elever årskurs 7-9 105 243 105 243 0 
Elever fritidshem F-årskurs 3 51 472 51 472 0 
Elever fritidshem årskurs 4-6 17 499 17 499 0 
 

Årskursintervall 2021 
Belopp/barn 

2020 
Belopp/barn 

Förändring 
 

Barn 1-2 år med upp till 15 tim/vecka 109 316 109 316 0 
Barn 1-2 år med mer än 15 tim/vecka 182 194 182 194 0 
Barn 3-5 år med upp till 15 tim/vecka 74 335 74 335 0 
Barn 3-5 år med mer än 15 tim/vecka 123 892 123 892 0 

 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och elevpeng till Prolympia Västra Göteborg för 2021 fastställs i enlighet 
med förslag. 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-09 96 

   
   
BUN § 96 Dnr BOU 0081/20    
 
Barn- och elevpeng fristående skolor och förskolor 2021 - Ängla-
gårdsskolan 
 
Ärende 
Bidraget till fristående förskolor, fritidshem, förskoleklass och grundskola ska 
bestå av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet ska 
avse ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, 
mervärdesskatt och lokalkostnader. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma 
grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 
verksamheten. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande be-
hov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbelopp-
et för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån ele-
vens behov. Beslut om tilläggsbelopp fattas av chef för centrala elevhälsan. 
 
Beräkningsmodellen för grundbeloppet i Barn- och elevpengen är oförändrad 
mot föregående år. Barn- och elevpengen har räknats fram utifrån den genom-
snittliga beräknade kostnaden per barn, elev och verksamhet. Medellönen i 
Öckerö kommun används som bas i beräkningsmodellen. Beloppet för årskurs 
1-9 är viktad utifrån timplan. Barn- och elevpengen i förskolan och inom peda-
gogisk omsorg är viktad utifrån vistelsetid och ålder. 
 
Föregående år och tidigare har förskola, fritidshem, förskoleklass och grund-
skola på Rörö samt grundskola, förskoleklass och fritidshem på Hälsö och Fotö 
erhållit extra medel i sina budgetar som inte baserats på elevpeng. 2021 baseras 
dessa verksamheter endast på elevpeng. Barn-och utbildningsförvaltningens 
enheter för grund- och förskola har inte fått någon tilldelning i sin barn- och 
elevpeng för år 2021. De fristående enheterna kommer också att få behålla 
samma barn- och elevpeng som gällde för år 2020.  
 
Då barn- och elevpeng inte förändras jämfört med föregående år, kommer den 
totala kostnaden för bidrag till fristående enheter endast variera med eventuella 
förändringar i barn- och elevantal.  
 
 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
  
 2020-12-09 97 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   
 
FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM 

Årskursintervall 2021 
Belopp/elever 

2020 
Belopp/elever Förändring 

Elever Förskoleklass 48 827 48 827 0 
Elever årskurs 1-6  94 797 94 797 0 
Elever årskurs 7-9 105 243 105 243 0 
Elever fritidshem F-årskurs 3 51 472 51 472 0 
Elever fritidshem årskurs 4-6 17 499 17 499 0 
 

Årskursintervall 2021 
Belopp/barn 

2020 
Belopp/barn 

Förändring 
 

Barn 1-2 år med upp till 15 tim/vecka 109 316 109 316 0 
Barn 1-2 år med mer än 15 tim/vecka 182 194 182 194 0 
Barn 3-5 år med upp till 15 tim/vecka 74 335 74 335 0 
Barn 3-5 år med mer än 15 tim/vecka 123 892 123 892 0 

 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och elevpeng till Änglagårdsskolan för 2021 fastställs i enlighet med för-
slag. 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-09 98 

   
   
BUN § 97 Dnr BOU 0081/20    
 
Barn- och elevpeng fristående skolor och förskolor 2021 - Mage-
lungen grundskola 
 
Ärende 
Bidraget till fristående förskolor, fritidshem, förskoleklass och grundskola ska 
bestå av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet ska 
avse ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, 
mervärdesskatt och lokalkostnader. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma 
grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 
verksamheten. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande be-
hov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbelopp-
et för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån ele-
vens behov. Beslut om tilläggsbelopp fattas av chef för centrala elevhälsan. 
 
Beräkningsmodellen för grundbeloppet i Barn- och elevpengen är oförändrad 
mot föregående år. Barn- och elevpengen har räknats fram utifrån den genom-
snittliga beräknade kostnaden per barn, elev och verksamhet. Medellönen i 
Öckerö kommun används som bas i beräkningsmodellen. Beloppet för årskurs 
1-9 är viktad utifrån timplan. Barn- och elevpengen i förskolan och inom peda-
gogisk omsorg är viktad utifrån vistelsetid och ålder. 
 
Föregående år och tidigare har förskola, fritidshem, förskoleklass och grund-
skola på Rörö samt grundskola, förskoleklass och fritidshem på Hälsö och Fotö 
erhållit extra medel i sina budgetar som inte baserats på elevpeng. 2021 baseras 
dessa verksamheter endast på elevpeng. Barn-och utbildningsförvaltningens 
enheter för grund- och förskola har inte fått någon tilldelning i sin barn- och 
elevpeng för år 2021. De fristående enheterna kommer också att få behålla 
samma barn- och elevpeng som gällde för år 2020.  
 
Då barn- och elevpeng inte förändras jämfört med föregående år, kommer den 
totala kostnaden för bidrag till fristående enheter endast variera med eventuella 
förändringar i barn- och elevantal.  
 
 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
  
 2020-12-09 99 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   
 
FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM 

Årskursintervall 2021 
Belopp/elever 

2020 
Belopp/elever Förändring 

Elever Förskoleklass 48 827 48 827 0 
Elever årskurs 1-6  94 797 94 797 0 
Elever årskurs 7-9 105 243 105 243 0 
Elever fritidshem F-årskurs 3 51 472 51 472 0 
Elever fritidshem årskurs 4-6 17 499 17 499 0 
 

Årskursintervall 2021 
Belopp/barn 

2020 
Belopp/barn 

Förändring 
 

Barn 1-2 år med upp till 15 tim/vecka 109 316 109 316 0 
Barn 1-2 år med mer än 15 tim/vecka 182 194 182 194 0 
Barn 3-5 år med upp till 15 tim/vecka 74 335 74 335 0 
Barn 3-5 år med mer än 15 tim/vecka 123 892 123 892 0 

 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och elevpeng till Magelungen grundskola för 2021 fastställs i enlighet med 
förslag. 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                     
Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-09 100 

   
   
BUN § 98 Dnr BOU 0081/20    
 
Barn- och elevpeng fristående skolor och förskolor 2021 - Göteborgs 
Högre Samskola 
 
Ärende 
Bidraget till fristående förskolor, fritidshem, förskoleklass och grundskola ska 
bestå av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet ska 
avse ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, 
mervärdesskatt och lokalkostnader. Grundbeloppet ska bestämmas efter samma 
grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna 
verksamheten. Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande be-
hov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbelopp-
et för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån ele-
vens behov. Beslut om tilläggsbelopp fattas av chef för centrala elevhälsan. 
 
Beräkningsmodellen för grundbeloppet i Barn- och elevpengen är oförändrad 
mot föregående år. Barn- och elevpengen har räknats fram utifrån den genom-
snittliga beräknade kostnaden per barn, elev och verksamhet. Medellönen i 
Öckerö kommun används som bas i beräkningsmodellen. Beloppet för årskurs 
1-9 är viktad utifrån timplan. Barn- och elevpengen i förskolan och inom peda-
gogisk omsorg är viktad utifrån vistelsetid och ålder. 
 
Föregående år och tidigare har förskola, fritidshem, förskoleklass och grund-
skola på Rörö samt grundskola, förskoleklass och fritidshem på Hälsö och Fotö 
erhållit extra medel i sina budgetar som inte baserats på elevpeng. 2021 baseras 
dessa verksamheter endast på elevpeng. Barn-och utbildningsförvaltningens 
enheter för grund- och förskola har inte fått någon tilldelning i sin barn- och 
elevpeng för år 2021. De fristående enheterna kommer också att få behålla 
samma barn- och elevpeng som gällde för år 2020.  
 
Då barn- och elevpeng inte förändras jämfört med föregående år, kommer den 
totala kostnaden för bidrag till fristående enheter endast variera med eventuella 
förändringar i barn- och elevantal.  
 
 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
  
 2020-12-09 101 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

   
 
FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA OCH FRITIDSHEM 

Årskursintervall 2021 
Belopp/elever 

2020 
Belopp/elever Förändring 

Elever Förskoleklass 48 827 48 827 0 
Elever årskurs 1-6  94 797 94 797 0 
Elever årskurs 7-9 105 243 105 243 0 
Elever fritidshem F-årskurs 3 51 472 51 472 0 
Elever fritidshem årskurs 4-6 17 499 17 499 0 
 

Årskursintervall 2021 
Belopp/barn 

2020 
Belopp/barn 

Förändring 
 

Barn 1-2 år med upp till 15 tim/vecka 109 316 109 316 0 
Barn 1-2 år med mer än 15 tim/vecka 182 194 182 194 0 
Barn 3-5 år med upp till 15 tim/vecka 74 335 74 335 0 
Barn 3-5 år med mer än 15 tim/vecka 123 892 123 892 0 

 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
   

                                                     
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och elevpeng till Göteborgs Högre Samskola för 2021 fastställs i enlighet 
med förslag. 

 

Paragrafen justeras omedelbart. 
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