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Kommunstyrelsen 2020-11-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 206
Skolpeng fr.o.m. 1 januari 2021 (KS 2020.301)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer skolpengen per år från och med 
1 januari 2021:
Förskola 1-2: 115 700 kr
Förskola 3-5: 115 700 kr
Familjedaghem 1-2: 113 600 kr
Familjedaghem 3-5: 99 300 kr
Förskoleklass: 73 900 kr
Grundskola 1-5: 73 900 kr
Grundskola 6-9: 87 000 kr
Fritidshem: 37 000 kr
 
Reservationer
Nicklas Steorn (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
Jerri Bergström och Gustav Elfström (båda S), reserverar sig mot beslutet till förmån för Jerri 
Bergströms yrkande (se protokollsbilaga 1). 
 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställer årligen skolpengen utifrån förslag från barn- och 
ungdomsnämnden.

Kommunplan 2021-2023 innehåller en omfattande satsning på höjning av skolpengen. Redan 
i budgeten inför 2019 höjdes skolpengen för elever i grundskolan årskurs 6-9 och inför 2020 
höjdes pengen inom förskolan med 1000 kronor per barn. Nu genomförs ytterligare en 
satsning på höjd skolpeng för både förskolan och elever i årskurs 6-9. Utöver 
indexuppräkningen för lön och pris med knappt en procent så höjs skolpengen med 2300 
kronor per barn i förskolan och 6000 kronor per elev i grundskolan årskurs 6-9. Satsningen på 
förskola ska möjliggöra mindre barngrupper.

Barn- och ungdomsnämnden har den 10 november tagit beslut om att föreslå skolpeng per år 
från och med 1 januari 2021:
Förskola 1-2: 115 700 kr
Förskola 3-5: 115 700 kr
Familjedaghem 1-2: 113 600 kr
Familjedaghem 3-5: 99 300 kr
Förskoleklass: 73 900 kr
Grundskola 1-5: 73 900 kr
Grundskola 6-9: 87 100 kr
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Fritidshem: 37 000 kr

Skolpengen anges i kronor per elev och år. Vid utbetalning tillkommer momskompensation 
med 6 procent till fristående aktörer.

Kommunledningskontoret tillstyrker barn- och ungdomsnämndens förslag då det är förenligt 
med kommunplan 2021-2023.

Yrkanden
 
Per Forssberg (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Jerri Bergström (S), yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
skolpeng enligt protokollsbilaga 1.
 
Nicklas Steorn (MP) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till förmån för eget förslag (som 
kommer tas fram till kommunfullmäktige).
 
Beslutsgång
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), föreslår att Per Forssbergs (KD), Jerri Bergströms (S) och 
Nicklas Steorns (MP) yrkanden ställs mot varandra. Beslutsgången godkänns av 
kommunstyrelsen.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer Per Forssbergs (KD), Jerri Bergströms (S) och 
Nicklas Steorns (MP) yrkanden mot varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Per Forssbergs (KD) yrkande.
 

Beslutsunderlag
 §158  Skolpeng fr.o.m. 1 januari 2021
 Skolpeng fr.o.m. 1 januari 2021
 §58 BUN AU Skolpeng fr.o.m 1 januari 2021(244315) (0)_TMP
 Barn- och ungdomsnämnden, Skolpeng fr.o.m 1 januari 2021



 
 

Yrkande 

 

Skolpeng fr.o.m 1 januari 2021 

För Socialdemokraterna handlar det om en likvärdig skola för alla Vallentunas barn. 
Att alla barn får chansen att lyckas betyder allt för både individen och samhället. 

Socialdemokraternas budget innebär 26 miljoner i ökad skolpeng direkt till våra 

skolor. En höjning av förskolepengen med 525 kr per månad och barn. För en 
förskola med 80 barn möjliggör det minst en till anställd som kan avlasta våra hårt 
belastade pedagoger i förskolan. 

12,5 miljoner extra till grundskolans peng innebär att 17 nya lärare kan anställas på 
Vallentunas skolor. 

Socialdemokraternas budget innebär också 15 miljoner extra till BUN:s centrala 
resursfördelning. Det innebär att vi bland annat kan satsa 3,5 miljoner, eller 5 % 
högre skolpeng i form av lokaliseringsersättning till våra landsbygdsskolor. 
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§ 158
Skolpeng fr.o.m. 1 januari 2021 (KS 2020.301)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer skolpengen per år från och med 
1 januari 2021:
Förskola 1-2: 115 700 kr
Förskola 3-5: 115 700 kr
Familjedaghem 1-2: 113 600 kr
Familjedaghem 3-5: 99 300 kr
Förskoleklass: 73 900 kr
Grundskola 1-5: 73 900 kr
Grundskola 6-9: 87 000 kr
Fritidshem: 37 000 kr
 
Reservationer
Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställer årligen skolpengen utifrån förslag från barn- och 
ungdomsnämnden.

Kommunplan 2021-2023 innehåller en omfattande satsning på höjning av skolpengen. Redan 
i budgeten inför 2019 höjdes skolpengen för elever i grundskolan årskurs 6-9 och inför 2020 
höjdes pengen inom förskolan med 1000 kronor per barn. Nu genomförs ytterligare en 
satsning på höjd skolpeng för både förskolan och elever i årskurs 6-9. Utöver 
indexuppräkningen för lön och pris med knappt en procent så höjs skolpengen med 2300 
kronor per barn i förskolan och 6000 kronor per elev i grundskolan årskurs 6-9. Satsningen på 
förskola ska möjliggöra mindre barngrupper.

Barn- och ungdomsnämnden har den 10 november tagit beslut om att föreslå skolpeng per år 
från och med 1 januari 2021:
Förskola 1-2: 115 700 kr
Förskola 3-5: 115 700 kr
Familjedaghem 1-2: 113 600 kr
Familjedaghem 3-5: 99 300 kr
Förskoleklass: 73 900 kr
Grundskola 1-5: 73 900 kr
Grundskola 6-9: 87 100 kr
Fritidshem: 37 000 kr



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Skolpengen anges i kronor per elev och år. Vid utbetalning tillkommer momskompensation 
med 6 procent till fristående aktörer.

Kommunledningskontoret tillstyrker barn- och ungdomsnämndens förslag då det är förenligt 
med kommunplan 2021-2023.

Yrkanden
 
Jerri Bergström (S), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige fastställer skolpeng enligt protokollsbilaga 1 - Skolpeng 
fr.o.m. 1 januari 2021 - Jerri Bergströms (S) yrkande. 
 
Per Forssberg (KD), yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Per Forssbergs (KD) yrkande och 
finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) yrkande och 
finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå detsamma.

Beslutsunderlag
 Skolpeng fr.o.m. 1 januari 2021
 §58 BUN AU Skolpeng fr.o.m 1 januari 2021(244315) (0)_TMP
 Barn- och ungdomsnämnden, Skolpeng fr.o.m 1 januari 2021



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
2020-10-22

DNR KS 2020.301 
ANNIKA HELLBERG SID 1/2
EKONOMICHEF 
08-587 852 12  
ANNIKA.HELLBERG@VALLENTUNA.SE  KOMMUNSTYRELSEN

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Skolpeng fr.o.m. 1 januari 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer skolpengen per år från 
och med 1 januari 2021: 
Förskola 1-2: 115 700 kr
Förskola 3-5: 115 700 kr
Familjedaghem 1-2: 113 600 kr
Familjedaghem 3-5: 99 300 kr
Förskoleklass: 73 900 kr
Grundskola 1-5: 73 900 kr
Grundskola 6-9: 87 000 kr
Fritidshem: 37 000 kr

Ärendet i korthet
Kommunfullmäktige fastställer årligen skolpengen utifrån förslag från barn- och 
ungdomsnämnden. 

Kommunplan 2021-2023 innehåller en omfattande satsning på höjning av 
skolpengen. Redan i budgeten inför 2019 höjdes skolpengen för elever i grundskolan 
årskurs 6-9 och inför 2020 höjdes pengen inom förskolan med 1000 kronor per barn. 
Nu genomförs ytterligare en satsning på höjd skolpeng för både förskolan och elever i 
årskurs 6-9. Utöver indexuppräkningen för lön och pris med knappt en procent så 
höjs skolpengen med 2300 kronor per barn i förskolan och 6000 kronor per elev i 
grundskolan årskurs 6-9. Satsningen på förskola ska möjliggöra mindre barngrupper.

Barn- och ungdomsnämnden har den 10 november tagit beslut om att föreslå 
skolpeng per år från och med 1 januari 2021:
Förskola 1-2: 115 700 kr
Förskola 3-5: 115 700 kr
Familjedaghem 1-2: 113 600 kr
Familjedaghem 3-5: 99 300 kr
Förskoleklass: 73 900 kr
Grundskola 1-5: 73 900 kr
Grundskola 6-9: 87 100 kr
Fritidshem: 37 000 kr

Skolpengen anges i kronor per elev och år. Vid utbetalning tillkommer 



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
2020-10-22

DNR KS 2020.301 
SID 2/2

momskompensation med 6 procent till fristående aktörer. 
  
Kommunledningskontoret tillstyrker barn- och ungdomsnämndens förslag då det är 
förenligt med kommunplan 2021-2023. 
 

Handlingar

Victor Kilén Annika Hellberg
Kommundirektör Ekonomichef

______________________

Ska expedieras till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till
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§ 58
Skolpeng fr.o.m 1 januari 2021 (BUN 2020.512)

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att:
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
fastställer skolpengen per år från och med 1 januari 2021:

Förskola 1-2: 115 700 kr
Förskola 3-5: 115 700 kr
Familjedaghem 1-2: 113 600 kr
Familjedaghem 3-5: 99 300 kr
Förskoleklass: 73 900 kr
Grundskola 1-5: 73 900 kr
Grundskola 6-9: 87 000 kr
Fritidshem: 37 000 kr
 
Anteckning
Sandra Rudeberg (S) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställer årligen skolpengen utifrån förslag från barn- och 
ungdomsnämnden. Barn- och ungdomsnämndens förslag till skolpeng fr.o.m. 1 januari 2021. 
Skolpengen anges i kronor per elev och år. Uppräkningen är avrundad till närmaste heltal. Vid 
utbetalning tillkommer momskompensation med 6 procent till fristående aktörer.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Skolpeng 2021
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§ 95
Skolpeng fr.o.m 1 januari 2021 (BUN 2020.512)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
fastställer skolpengen per år från och med 1 januari 2021:

Förskola 1-2: 115 700 kr
Förskola 3-5: 115 700 kr
Familjedaghem 1-2: 113 600 kr
Familjedaghem 3-5: 99 300 kr
Förskoleklass: 73 900 kr
Grundskola 1-5: 73 900 kr
Grundskola 6-9: 87 000 kr
Fritidshem: 37 000 kr
Reservation
Thomas Arctaedius och Sandra Rudeberg (båda S) reserverar sig mot beslutet.
 
Jenny Thörnberg (MP) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställer årligen skolpengen utifrån förslag från barn- och 
ungdomsnämnden. Barn- och ungdomsnämndens förslag till skolpeng fr.o.m. 1 januari 2021. 
Skolpengen anges i kronor per elev och år. Uppräkningen är avrundad till närmaste heltal. Vid 
utbetalning tillkommer momskompensation med 6 procent till fristående aktörer.

Yrkanden
Per Forssberg (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Thomas Arctaedius (S) yrkar att barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige 
fastställer skolpeng enligt protokollsbilaga 1.
 
Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), föreslår att han ställer Per Forssbergs (KD) yrkande mot 
Thomas Arctaedius (S) yrkande. Barn- och ungdomsnämnden godkänner beslutsgången.
 
Ordförande, Johan Skog (M), ställer Per Forssbergs (KD) yrkande mot Thomas Arctaedius 
(S) yrkande. Ordförande finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt Per Forssbergs 
(KD) yrkande.
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Beslutsunderlag
 §58 BUN AU Skolpeng fr.o.m 1 januari 2021
 Skolpeng 2021



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2020-10-21

DNR BUN 2020.512 
CHRISTIAN HEDBORG SID 1/1
AVD.CHEF EKONOMI OCH ADM 
  
CHRISTIAN.HEDBORG@VALLENTUNA.SE  BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88
BUF@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Skolpeng fr.o.m 1 januari 2021

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige fastställer skolpengen per år från och med 1 januari 2021:

Förskola 1-2: 115 700 kr
Förskola 3-5: 115 700 kr
Familjedaghem 1-2: 113 600 kr
Familjedaghem 3-5: 99 300 kr
Förskoleklass: 73 900 kr
Grundskola 1-5: 73 900 kr
Grundskola 6-9: 87 000 kr
Fritidshem: 37 000 kr

Ärendet i korthet
Kommunfullmäktige fastställer årligen skolpengen utifrån förslag från barn- och 
ungdomsnämnden. Barn- och ungdomsnämndens förslag till skolpeng fr.o.m. 1 
januari 2021. Skolpengen anges i kronor per elev och år. Uppräkningen är avrundad 
till närmaste heltal. Vid utbetalning tillkommer momskompensation med 6 procent 
till fristående aktörer.

Bakgrund
När detta förslag togs fram hade barn- och ungdomsnämnden inte en fastställd 
budget för 2021.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, Skolpeng 2021

Susanna Falk Christian Hedborg
Utbildningschef Avd.chef Ekonomi och adm

______________________

Ska expedieras till
Akten



(s)-Förslag 

Barn och Ungdomsnämnden 2020-11-10 
Skolpeng fr.o.m 1 januari 2021 (BUN 2020.512) 

Yrkande 

Skolpeng fr.o.m 1 januari 2021 

För Socialdemokraterna handlar det om en likvärdig skola för alla Vallentunas barn. 

Att alla barn får chansen att lyckas betyder allt för både individen och samhället.  

Socialdemokraternas budget innebär 26 miljoner i ökad skolpeng direkt till våra 

skolor. En höjning av förskolepengen med 525 kr per månad och barn. För en förskola 

med 80 barn möjliggör det minst en till anställd som kan avlasta våra hårt belastade 

pedagoger i förskolan.  

12,5 miljoner extra till grundskolans peng innebär att 17 nya lärare kan anställas på 

Vallentunas skolor. 

Socialdemokraternas budget innebär också 15 miljoner extra till BUN:s centrala 

resursfördelning. Det innebär att vi bland annat kan satsa 3,5 miljoner, eller 5 % högre 

skolpeng i form av lokaliseringsersättning till våra landsbygdsskolor.  

För (s)-gruppen 

Thomas Arctaedius 

Protokollsbilaga 1
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