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Beslut om grundbelopp till fristående gymnasieskolor 2021
GYVF-2020-2412
Sammanfattning

Bidraget till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor består av ett grundbelopp och i
vissa fall ett tilläggsbelopp. Hemkommunen ska lämna bidrag för varje elev på ett nationellt
program vid en fristående gymnasieskola där huvudmannen fått godkännande från
Skolinspektionen. Bidrag från hemkommunen till fristående gymnasie- och gymnasiesärskola
regleras i 16 kap. 52-55 §§, 17 kap. 31-36 §§ samt 19 kap. 45-48 §§ skollagen (2010:800). I 13
kap. gymnasieförordningen (2010:2039) finns det närmre bestämmelser och bidrag till enskilda
huvudmän för dessa skolformer.

Förslag till beslut

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att bidragsnivåer avseende
grundbelopp och tilläggsbelopp 2021 till fristående huvudmän (i enlighet med bilaga 1)
baseras på ersättningar enligt 2020 års budget fram till att budget för 2021 har beslutats
av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att erhållen ersättning enligt ovan
justeras retroaktivt efter att nämndens budget 2021 är fastställd med nya bidragsnivåer.
3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse Beslut om grundbelopp till fristående gymnasieskolor
Grundbelopp per elev och program i gymnasieskolan för år 2020
Interkommunal ersättning per elev inom gymnasieskolan år 2020
Grundbelopp per elev och per program i gymnasiesärskolan för år 2020
Interkommunal ersättning per elev inom gymnasiesärskolan 2020
Bilaga 1 Beslut om grundbelopp till fristående huvudmän 2021

Beslutsplanering

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2020-12-03
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-12-16

SIGNERAD

2020-11-25

Beslutet skickas till
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[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller
organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på
ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information
till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]
Ärendet

[Här kan du skriva själva ärendet]
Ansvariga

Lars Rehnberg Förvaltningschef

