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Delegeringsbeslut  
 
Interkommunal ersättning 2023 samt bidrag till enskild verksamhet utanför 
Orust kommun. Avser pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem, förskoleklass, 
grundskola och gymnasieskola. 

 

Interkommunal ersättning 2023; förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola 
och IM inom gymnasiet 

Med interkommunal ersättning menas att en kommun får ersättning för sina kostnader 
för en elevs utbildning. Ersättningen erhålls av elevens hemkommun om kommunen 
har en elev från en annan kommun i sin utbildningsverksamhet.  

Interkommunal ersättning Ersättning per barn/elev och år 2023 

Förskola, barn 1-5 år 144 064 kr 

Fritidshem 61 066 kr 

Förskoleklass 85 346 kr 

Grundskola årskurs 1-3 108 896 kr 

Grundskola årskurs 4-6 111 054 kr 

Grundskola årskurs 7-9 120 321 kr 

Gymnasieskolans IM-program 192 615 kr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunförvaltningen 

Sektor lärande 
Sandra Åström 
telefon 0304-33 41 82 
e-post: sandra.astrom@orust.se  
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Bidrag till enskild pedagogisk omsorg utanför Orust kommun 

Sedan sommaren 2012 finns ingen pedagogisk omsorg i Orust kommuns regi. Bidraget 
till enskild pedagogisk omsorg är därför beräknat utifrån en uppskattad kostnad (med 
utgångspunkt från likvärdiga kommuners beräkningsmodeller med anpassning till Orust 
kommun).  

 
Bidrag till fristående 
pedagogisk omsorg 

Bidrag per barn 
och år 2023 

Pedagogisk omsorg 1-5 år 101 287 kr 

Pedagogisk omsorg 
6-12 år 

46 710 kr 

 

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola 
och gymnasieskola utanför Orust kommun 

För enskild verksamhet inom förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola och 
gymnasieskolans IM-program utanför Orust kommun är ersättningen beräknad enligt 
samma beräkningsmetod som den interkommunala ersättningen med undantaget att 
momsbidraget på 6 % ingår. Då Orust kommun inte bedriver gymnasieskolans 
nationella program är det Skolverkets prislista som ska tillämpas.  

Bidrag till enskild verksamhet i annan 
kommun 

Ersättning per barn och år 2023 

Förskola 1-5 år  153 365 kr 

Fritidshem 64 730 kr 

Förskoleklass 90 467 kr 

Grundskola årskurs 1-3 115 430 kr 

Grundskola årskurs 4-6 117 717 kr 

Grundskola årskurs 7-9 127 540 kr 

Gymnasieskolans IM-program 204 172 kr 

 

 
ORUST KOMMUN 

Sektor lärande 

 

 

Katarina Levenby 

Sektorchef lärande 
 

 

Enligt delegering: L15, L19, L20, L25, L26, L33, L34 och L59  
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