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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2021-11-15

Referensnummer för signaturer:

§ 188
Skolpeng från och med 1 januari 2022 (KS 2021.261)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer skolpengen per år och elev från 
och med 1 januari 2022:
- Förskola 1-2: 116 250 kr
- Förskola 3-5: 116 250 kr
- Familjedaghem 1-2: 114 750 kr
- Familjedaghem 3-5: 100 300 kr
- Förskoleklass: 74 050 kr
- Grundskola 1-5: 74 050 kr
- Grundskola 6-9: 87 300 kr
- Fritidshem: 37 400 kr
 
Reservationer
Jerri Bergström och Monique Nilsfors (båda S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jerri 
Bergströms (S) yrkande (se protokollsbilaga 1). 
 
Martin Siltanen (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
 
Jenny Thörnberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande (se 
protokollsbilaga 2). 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställer årligen skolpengen utifrån förslag från barn- och 
ungdomsnämnden.
Barn- och ungdomsnämnden har den 7 september tagit beslut om att föreslå
skolpeng per år och elev från och med 1 januari 2022:
- Förskola 1-2: 116 250 kr
- Förskola 3-5: 116 250 kr
- Familjedaghem 1-2: 114 750 kr
- Familjedaghem 3-5: 100 300 kr
- Förskoleklass: 74 050 kr
- Grundskola 1-5: 74 050 kr
- Grundskola 6-9: 87 300 kr
- Fritidshem: 37 400 kr
Uppräkningen är avrundad till närmaste heltal.
Vid utbetalning tillkommer momskompensation med 6 procent till fristående aktörer.
Kommunledningskontoret tillstyrker barn- och ungdomsnämndens förslag då det följer 
kommunplanen.
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Kommunstyrelsen 2021-11-15

Referensnummer för signaturer:

Yrkanden
Jerri Bergström (S), yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
skolpeng enligt Socialdemokraternas förslag (protokollsbilaga 1).
 
Martin Siltanen (SD), yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
skolpeng enligt Sverigedemokraternas egna förslag till skolpeng enligt deras kommunplan 
2022-2024. 
 
Jenny Thörnberg (MP), yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
skolpeng enligt Miljöpartiets förslag (protokollsbilaga 2). 
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) yrkande och 
finner att Kommunstyrelsen beslutar att avslå det.

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Martin Siltanens (SD) yrkande och 
finner att Kommunstyrelsen beslutar att avslå det.

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Jenny Thörnbergs (MP) yrkande 
och finner att Kommunstyrelsen beslutar att avslå det.

Beslutsunderlag
 §151 KS AU Skolpeng från och med 1 januari 2022
 Tjänsteskrivelse, 2021-10-01, Skolpeng fr o m 1 januari 2022
 Barn- och ungdomsnämnden, Skolpeng fr.o.m 1 januari 2022



 
 

 

Kommunstyrelsen 2021-11-15 

 

Ärende 10. Skolpeng från och med 1 januari 2022 

Socialdemokraterna yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa belopp 
för skolpeng enligt Socialdemokraternas yrkande i ärendet kommunplan 2022-2024 
(kommunfullmäktige den 7 juni 2021). 

Förskola 1-2 120 000 
Förskola 3-5 120 000 
Familjedaghem 1-2 117 900 
Familjedaghem 3-5 103 300 
Förskoleklass 76 900 
Grundskola 1-5 77 400 
Grundskola 6-9 90 800 
Fritidshem 40 200 

 

 

För Socialdemokraterna 

 

Jerri Bergström  Monique Nilsfors 



§ 151 Skolpeng från och med 1 januari 2022 (KS 2021.261)

Miljöpartiet yrkar avslag till förmån för vår budget och förslag till skolpeng.

Skolorna har fortfarande svårt att nå målen för barn med särskilda behov. Det saknas resurser
för barn med NPF och vi har fortfarande stora problem med psykiskt ohälsa våra unga.
Vår resurs skolor och friskolor som arbetar med barn med NPF har svårt att höja lönerna och
tilläggsbeloppen är svåra att styra vilket gör att det är bättre om skolorna får högre skolpeng så
de lättare kan fördela resurserna där de behövs.

Med vårt budgetförslag har vi både kompenserat för de besparingar som alliansen samt sett till
att höja skolpengen rejält för alla elever i vår kommun. Vi har först och främst kompenserat BUN
och skolpengen med de 50% i besparingskrav som Alliansens satt på nämnden samt höjt
skolpengen med 6,8 miljoner.

I vår budget har vi lagt 6,8 miljoner att fördela på skolpengen och det tänker jag att det fördelas
nästan jämt mellan eleverna dock med lite mer stöd till just grundskolan år 1-9  eftersom vi har
många barn just nu som har diagnoser inom NPF.

Jenny Thörnberg
Ledamot i KS för  MP Vallentuna



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-20

Referensnummer för signaturer:

§ 151
Skolpeng från och med 1 januari 2022 (KS 2021.261)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer skolpengen per år och elev från 
och med 1 januari 2022:
- Förskola 1-2: 116 250 kr
- Förskola 3-5: 116 250 kr
- Familjedaghem 1-2: 114 750 kr
- Familjedaghem 3-5: 100 300 kr
- Förskoleklass: 74 050 kr
- Grundskola 1-5: 74 050 kr
- Grundskola 6-9: 87 300 kr
- Fritidshem: 37 400 kr
 
Reservationer
Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställer årligen skolpengen utifrån förslag från barn- och 
ungdomsnämnden.
Barn- och ungdomsnämnden har den 7 september tagit beslut om att föreslå
skolpeng per år och elev från och med 1 januari 2022:
- Förskola 1-2: 116 250 kr
- Förskola 3-5: 116 250 kr
- Familjedaghem 1-2: 114 750 kr
- Familjedaghem 3-5: 100 300 kr
- Förskoleklass: 74 050 kr
- Grundskola 1-5: 74 050 kr
- Grundskola 6-9: 87 300 kr
- Fritidshem: 37 400 kr
Uppräkningen är avrundad till närmaste heltal.
Vid utbetalning tillkommer momskompensation med 6 procent till fristående aktörer.
Kommunledningskontoret tillstyrker barn- och ungdomsnämndens förslag då det följer 
kommunplanen.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Jerri Bergström (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt protokollsbilaga 
1.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-20

Referensnummer för signaturer:

Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer sitt eget yrkande mot Jerri Bergströms (S) yrkande. 
Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt hennes eget yrkande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-10-01, Skolpeng fr o m 1 januari 2022
 Barn- och ungdomsnämnden, Skolpeng fr.o.m 1 januari 2022



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2021-10-01

DNR KS 2021.261 
TOMMY BORELL SID 1/2
CHEFSCONTROLLER 
08-587 852 37  
TOMMY.BORELL@VALLENTUNA.SE  

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

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Skolpeng från och med 1 januari 2022

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer skolpengen per år och 
elev från och med 1 januari 2022:
- Förskola 1-2: 116 250 kr
- Förskola 3-5: 116 250 kr
- Familjedaghem 1-2: 114 750 kr
- Familjedaghem 3-5: 100 300 kr
- Förskoleklass: 74 050 kr
- Grundskola 1-5: 74 050 kr
- Grundskola 6-9: 87 300 kr
- Fritidshem: 37 400 kr

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställer årligen skolpengen utifrån förslag från barn- och 
ungdomsnämnden. 
Barn- och ungdomsnämnden har den 7 september tagit beslut om att föreslå
skolpeng per år och elev från och med 1 januari 2022: 
- Förskola 1-2: 116 250 kr
- Förskola 3-5: 116 250 kr
- Familjedaghem 1-2: 114 750 kr
- Familjedaghem 3-5: 100 300 kr
- Förskoleklass: 74 050 kr
- Grundskola 1-5: 74 050 kr
- Grundskola 6-9: 87 300 kr
- Fritidshem: 37 400 kr
Uppräkningen är avrundad till närmaste heltal. 
Vid utbetalning tillkommer momskompensation med 6 procent till fristående aktörer.
Kommunledningskontoret tillstyrker barn- och ungdomsnämndens förslag då det 
följer kommunplanen.

Konsekvenser för barn
En ökad skolpeng för barn och elever betyder förstärkta resurser inom den 
pedagogiska verksamheten.

Erik Lanner Sandberg Tommy Borell



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2021-10-01

DNR KS 2021.261 
SID 2/2

Ekonomichef Chefscontroller

Expedieras till:
Akten



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-09-07

Referensnummer för signaturer:

§ 65
Skolpeng fr.o.m 1 januari 2022 (BUN 2021.118)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
fastställer skolpengen per år från och med 1 januari 2022:
Förskola 1-2: 116 250 kr
Förskola 3-5: 116 250 kr
Familjedaghem 1-2: 114 750 kr
Familjedaghem 3-5: 100 300 kr
Förskoleklass: 74 050 kr
Grundskola 1-5: 74 050 kr
Grundskola 6-9: 87 300 kr
Fritidshem: 37 400 kr
 
Reservationer
Sandra Rudeberg och Maria Klockare (båda S) reserverar sig mot beslutet.
 
Jenny Thörnberg (MP) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställer årligen skolpengen utifrån förslag från barn- och 
ungdomsnämnden. Barn- och ungdomsnämndens förslag till skolpeng fr.o.m. 1 januari 2022. 
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.
 
Sandra Rudeberg (S) yrkar att barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 
fastställa belopp för skolpeng enligt Socialdemokraternas yrkande i ärendet kommunplan 
2022-2024 (kommunfullmäktige den 7 juni 2021).
 
Jenny Thörnberg (MP) yrkar att barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 
fastställa belopp för skolpeng enligt Miljöpartiets yrkande i ärendet kommunplan 2022-
2024  (kommunfullmäktige den 7 juni 2021).
 
Beslutsgång
Ordförande, Per Forssberg (KD), föreslår att han ställer sitt eget yrkande, Sandra Rudbergs 
(S) yrkande och Jenny Thörnbergs (MP) yrkande mot varandra. Barn- och ungdomsnämnden 
godkänner beslutsgången.
 



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2021-09-07

Referensnummer för signaturer:

Ordförande, Per Forssberg (KD), ställer sitt eget yrkande, Sandra Rudbergs (S) yrkande och 
Jenny Thörnbergs (MP) yrkande mot varandra. Ordförande finner att barn- och 
ungdomsnämnden beslutar enligt hans eget yrkande.

Beslutsunderlag
 §42 BUN AU Skolpeng fr.o.m 1 januari 2022
 Skolpeng 2022



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2021-06-02

DNR BUN 2021.118 
CHRISTIAN HEDBORG SID 1/1
AVD.CHEF EKONOMI OCH ADM 
  
CHRISTIAN.HEDBORG@VALLENTUNA.SE  

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

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Skolpeng fr.o.m 1 januari 2022

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige fastställer skolpengen per år från och med 1 januari 2022:

 Förskola 1-2: 116 250 kr 

Förskola 3-5: 116 250 kr 

Familjedaghem 1-2: 114 750 kr 

Familjedaghem 3-5: 100 300 kr 

Förskoleklass: 74 050 kr 

Grundskola 1-5: 74 050 kr 

Grundskola 6-9: 87 300 kr 

Fritidshem: 37 400 kr

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställer årligen skolpengen utifrån förslag från barn- och
ungdomsnämnden. Barn- och ungdomsnämndens förslag till skolpeng fr.o.m. 1
januari 2022. Skolpengen anges i kronor per elev och år. Uppräkningen är avrundad
till närmaste heltal. Vid utbetalning tillkommer momskompensation med 6 procent
till fristående aktörer.

Konsekvenser för barn
En ökad skolpeng för barn och elever betyder förstärkta resurser inom den 
pedagogiska verksamheten.

Susanna Falk Christian Hedborg
Utbildningschef Avdelningschef E & A

Expedieras till:
Akten
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