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Information om obligatorisk lovskola 
 
Från och med den 1 augusti 2017 finns en reglering i skollagen om en skyldighet för 

kommuner och fristående skolhuvudmän att erbjuda lovskola för elever i årskurs 8 och 

9. Detta avser elever i årskurs 8, som riskerar att i årskurs 9 inte bli behöriga till ett 

nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan, samt elever som avslutat årskurs 9 och inte 

blivit behöriga till ett nationellt yrkesprogram.  

 

Den obligatoriska lovskolan ska pågå i sammanlagt minst 50 timmar. Från den 1 juli 

2022 är huvudmän enligt skollagen skyldiga att erbjuda elever i årskurs 9 minst 75 

timmar obligatorisk lovskola. Detta är en utökning med 25 timmar.  

 

Den obligatoriska lovskolan i årskurs 8 och 9 ska finansieras av elevens hemkommun, 

vilket innebär att fristående huvudmän har rätt att få tilläggsbelopp för de elever som 

deltar i lovskola. 

 

Utbetalning 
Ansökan om ersättning för obligatorisk lovskola måste ha inkommit till Ekerö 

kommun senast 25 oktober. Utbetalning sker i oktober varje år. 

 

Aktuella belopp 
Tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola i årskurs 8 och 9, se bilaga 1.  

 
Så får du ersättning 
För att kunna ge rätt ersättning är det viktigt att vi får korrekta uppgifter om din 

verksamhet.  

 

När lovskolan är avslutad vill vi att ni mejlar in underlag till oss tillsammans med 

närvarorapporter, för årskurs 9 behöver ni även mejla in elevernas betyg innan och 

efter lovskolan.  

 

Bilaga 1 

Ersättning lovskola 2023, se nästa sida.  
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Bilaga 1 Ersättning lovskola 2023 
 

 
 

 

 

 

Lovskola år 2023

Belopp i kr Peng friskolor Peng inter kom ers
"IT-infra" 6,82 tillägg

Skolår 8 - 9 936 undervisning 936 undervisning

202 måltider 202 måltider

157 övrigt 157 övrigt

6% momskomp 78

Peng totalt 1 vecka 1 373 1 295

Belopp i kr Peng friskolor Peng inter kom ers

"IT-infra" 6,82 tillägg

Skolår 8 - 9 1 873 undervisning 1 873 undervisning

404 måltider 404 måltider

314 övrigt 314 övrigt

6% momskomp 155

Peng totalt 2 veckor 2 746 2 591

Belopp i kr Peng friskolor Peng inter kom ers

"IT-infra" 6,82 tillägg

Skolår 8 - 9 2 809 undervisning 2 809 undervisning

606 måltider 606 måltider

471 övrigt 471 övrigt

6% momskomp 233

Peng totalt 3 veckor 4 119 3 886

Belopp i kr Peng friskolor Peng inter kom ers

"IT-infra" 6,82 tillägg

Skolår 8 - 9 187 undervisning 187 undervisning

40 måltider 40 måltider

31 övrigt 31 övrigt

6% momskomp 16

Peng/dag 275 259


