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Fördelning statsbidrag pensionärsföreningar för att motverka
ensamhet och öka kunskap om demenssjukdomar (Dnr
KS2022/2205-1)

Sammanfattning

Kungälvs kommun har beviljats statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg av personer
med demenssjukdom samt för att motverka ensamhet bland äldre. Av beviljade medel har
Kungälvs kommun avsatt 200 000 kronor för samverkan med pensionärs- och frivilliga
organisationer. Inkomna ansökningar har bedömts utifrån kriterierna öka kunskap om
demenssjukdomar samt motverka ensamhet bland äldre.

Förslag till beslut:

Det beviljade statsbidraget, 200 000 kronor, för samverkan med pensionärs- och frivilliga
organisationer för att säkerställa en god vård och omsorg av personer med demenssjukdom
samt för att motverka ensamhet bland äldre, fördelas enligt följande:
IK Kongahälla, 50 000 kronor
Aktiva Seniorer, 60 000 kronor
SPF Seniorerna Kongahälla, 23 000 kronor
SPF Seniorerna Kärna, 12 000 kronor
SPF Seniorerna Romelanda, 5 000 kronor

Juridisk bedömning

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning (Dnr KS2019/0225) nummer B 15 har sektorchef
Trygghet och Stöd delegation att fatta beslut på föreningsbidrag på maximalt 0.6 prisbasbelopp.
Över 0.6 prisbasbelopp har utskott för bildning och lärande delegation att fatta beslut.

Kommunala bidrag till det ideella föreningslivet regleras ytterst sällan i speciallagstiftning. Av
betydelse för de ideella föreningarna är således i princip bara de allmänna reglerna i
kommunallagen. Kommunallagens regler bör således beaktas och bland dessa särskilt:

allmänintresset

lokaliseringsprincipen

den kommunala proportionalitetsprincipen

förbudet mot understöd för näringsidkare.

Förvaltningens bedömning

Kungälvs kommun har beviljats statsbidrag för att säkerställa en god vård och
omsorg av personer med demenssjukdom samt för att motverka ensamhet
bland äldre. Av beviljade medel har Kungälvs kommun avsatt 200 000 kronor för samverkan med
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pensionärs- och frivilliga organisationer. Kriterier vid fördelning av medel till pensionärs- och 
frivilliga organisationer är: 

Öka kunskap om demenssjukdomar: 

 Tillsammans med förvaltningen utveckla dagverksamheten för personer med demenssjukdom. 

 Förstärka eller utveckla stödet till anhöriga personer med demenssjukdom. 

Motverka ensamhet bland äldre: 

 Förstärka eller utveckla mötesplatser och sociala aktiviteter

 Förstärka eller utveckla den uppsökande verksamheten.

Förvaltningens bedömning är att bevilja medel för följande ansökningar: 

 IK Kongahälla 50 000 kronor, för att arrangera två tillfällen med allsång och underhållning i 
Kungälvs Parken. 

 Aktiva Seniorer 60 000 kronor, för att anordna sång- och musikarrangemang på Mimers Teater. 
Föreningen kommer att bjuda in alla pensionärer i Kungälvs kommun. 

 SPF Seniorerna Kongahälla 23 000 kronor, för att genomföra föreläsning/seminarium om att öka 
kunskapen om digitala verktyg samt öppen föreläsning.  Målgrupp är seniorer som inte är med 
någon pensionärsorganisation

 SPF Seniorerna Kärna 12 000 kronor, för att deltaga vid konsert. Målgrupp är medlemmar och 
seniorer som inte är medlemmar i någon pensionärsorganisation. 

 SPF Seniorerna Romelanda 5 000 kronor, för att arrangera julaktivitet för nya och gamla 
medlemmar. 

 Redovisning avseende hur beviljat stöd har använts med utvärdering och ekonomisk uppföljning 
ska inkomma till Kungälvs kommun senast en månad efter genomförd aktivitet/aktiviteter. Där 
ska föreningen beskriva genomförandet, och resultat kring detta. Om redovisningen inte 
inkommer kan stödet komma att behöva återbetalas. 

PRO Kungälv har inkommit med ansökan för att genomföra informationsträffar för anhöriga till 
personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Bedömningen är att denna ansökan ska förtydligas 
kring genomförande och lyfts därför separat vid kommande utskott. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärende kring fördelning av stadsbidrag ska bedömas utifrån följande av kommunfullmäktiges 
strategiska mål: 

 Att ge möjlighet till en aktiv fritid för alla åldrar. 

Ärendet bedöms även utifrån av kommunstyrelsens resultatmål: 

 Fler barn, unga och äldre inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt varierat 
kultur- och fritidsliv. 

Bedömningen sker också politiska uppdraget involvera fler äldre i det förebyggande 
folkhälsoarbetet.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Kungälvs kommun tar stöd i Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen i sitt 
hållbarhetsarbete.  Bedömningen är att ärendet är relevant utifrån följande mål i Agenda 2030: 

 Mål 3. God hälsa och välbefinnande

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Motionen ska bedömas utifrån program Social hållbarhet – ökat innanförskap (Dnr KS2019/0202) 
och området hälsa samt främja seniorhälsa. I den underliggande Äldreplan (Dnr KS2019/1500) är 
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bedömningen att motionen är särskilt relevant de konkretiseringar som sker utifrån främja 
seniorhälsa:

 Hälsofrämjande verksamhet – olika förebyggande och folkbildande aktiviteter i syfte att stärka 
medborgares förmåga att leva självständigt och genom folkbildning bidra till god hälsa och 
delaktighet. 

 Utöka samarbete med föreningar och civilsamhälle i syfte att äldre medborgare ska kunna leva 
ett självständigt liv med god hälsa.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 

Förslag till beviljade medel ger pensionärs- och frivilliga organisationer ökade möjligheter att öka 
kunskap om demenssjukdomar samt motverka ensamhet bland äldre. Förvaltningens bedömning är 
att dessa insatser kommer vara viktiga förebyggande och främjande insatser för målgruppen. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Vid hälsofrämjande och förebyggande enheten i sektor Trygghet och Stöd bedrivs ett aktivt 
utåtriktat arbete för att motverka ensamhet bland äldre. Via enhetens anhörigstöd ges stöd till 
anhörig som lever tillsammans med anhöriga som har demenssjukdomar. Förslagen fördelning av 
stadsbodrag har stämts av med ledning och personal vid enheten. 

Ekonomisk bedömning
Kungälvs kommun har beviljats statsbidrag för att säkerställa en god vård och 
omsorg av personer med demenssjukdom samt för att motverka ensamhet 
bland äldre. Av beviljade medel har Kungälvs kommun avsatt 200 000 kronor för samverkan med 
pensionärs- och frivilliga organisationer. Fördelningen av beloppet, 200 000 kronor, fördelas enligt 
följande: 

 IK Kongahälla, 50 000 krono

 Aktiva Seniorer, 60 000 kronor

 SPF Seniorerna Kongahälla, 23 000 kronor

 SPF Seniorerna Kärna, 12 000 kronor

 SPF Seniorerna Romelanda, 5 000 kronor

Förslag till beslut

Förslag till beslut: 

Det beviljade statsbidraget, 200 000 kronor, för samverkan med pensionärs- och frivilliga 
organisationer för att säkerställa en god vård och omsorg av personer med demenssjukdom 
samt för att motverka ensamhet bland äldre, fördelas enligt följande: 
IK Kongahälla, 50 000 kronor
Aktiva Seniorer, 60 000 kronor
SPF Seniorerna Kongahälla, 23 000 kronor
SPF Seniorerna Kärna, 12 000 kronor
SPF Seniorerna Romelanda, 5 000 kronor

Lena Arnfelt Haleh Lindqvist 
Sektorchef  Kommundirektör 
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Expedieras till: Johan Sjöholm,
Katarina Vallström 

För kännedom till:
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Dnr: XXXXXXX 
Datum: 2022-09-15 

 
 

Till pensionärs- och frivilligorganisationer i Kungälvs kommun:  
 

Ansökan om medel  
 
Kungälvs kommun har beviljats statsbidrag för att säkerställa en god vård och 
omsorg av personer med demenssjukdom samt för att motverka ensamhet 
bland äldre. 
 
Av beviljade medel har Kungälvs kommun avsatt 200 tkr för samverkan med 
pensionärs- och frivilliga organisationer.  
 
Ni har möjlighet att söka medel utifrån nedanstående kriterier.  
 
Öka kunskap om demenssjukdomar:  

• Tillsammans med förvaltningen utveckla dagverksamheten för 
personer med demenssjukdom.  

• Förstärka eller utveckla stödet till anhöriga personer med 
demenssjukdom.  

 
Motverka ensamhet bland äldre:  

• Förstärka eller utveckla mötesplatser och sociala aktiviteter 

• Förstärka eller utveckla den uppsökande verksamheten. 
 
I er ansökan beskriver ni föreslagen aktivitet/er samt ansökta medel.  
 
Skicka in ansökan till: katarina.vallstrom@kungalv.se 
Sista datum för ansökan: fredag den 14 oktober 
För mer upplysningar och frågor:  
Anna Lifjorden  
E-post: anna.lifjorden@kungalv.se 
Telefon: 0303–239686 
 
Med vänlig hälsning  
 
Anna Lifjorden    Lena Arnfelt   
Verksamhetschef boende   Sektorchef 
Sektor Trygghet och Stöd   Sektor Trygghet och Stöd  
 

 

 

 



95/22 Fördelning statsbidrag pensionärsföreningar för att motverka ensamhet och öka kunskap om demenssjukdomar

 

 

Ansökan om medel  

 

 

IK Kongahälla söker medel ur kriteriet: Motverka ensamhet bland äldre 

• Förstärka eller utveckla mötesplatser och sociala aktiviteter.  

 

IK Kongahälla söker 50 000 kr för att arrangera 2 tillfällen med allsång och underhållning i Kungälvs 

Parken under 2023. Vi kan erbjuda allsångseftermiddagar för kommunens äldre för ca. 300 personer. 

 

Vår tanke är att bjuda alla pensionärer på gratis entré inkl. fika. Vi har arrangerat dessa tillfällen 

tidigare mot entréavgift och det har uppskattats väldigt mycket. 

Det har kommit till vår kännedom att dessa tillfällen har pratats om på PRO sammankomster. Många 

har tyvärr inte kunnat komma pga. ekonomi. Vi vill och önskar att kunna med hjälp av bidraget 

inkludera de med sämre ekonomi. De s.k. ”fattigpensionärerna” och mest utsatta av dålig ekonomi 

och ensamhet vi vill nå för att ge glädje, värme och en inkluderande dag på Kungälvs Parken. 

 

Vid dessa tillfällen har det även suttit pensionärer utanför Kungälvs Parken som inte haft råd att gå in 

som suttit och lyssnat utanför.  

På allsången som pågar under ca. 2.5h per gång så finns det utrymme för pauser där man kan 

socialisera med andra gäster och förhoppningsvis skaffa sig nya vänner. 

Dessa medel vi söker skall täcka:  

 

• Hyra Kungälvs Parken. 

• Inköp varor 

• Gage Underhållning 

• Löner 

 

 

Linus Carlström 

20221014 
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SPF Seniorerna Kärna 
c/o Göran Erlandsson 
Vena 190 442 94 Ytterby
2022 10 13

Till Kungälvs Kommun
Anna Lifjorden

Ansökan om medel

Kungälvs kommun har beviljats statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg av 
personer med demenssjukdom samt för att motverka ensamhet blad äldre.
Av beviljande medel har Kungälvs kommun avsatt 200 tkr. För samverkan med pensionärs- 
och frivilliga organisationer

SPF Seniorerna i Kärna ansöker medel under rubriken.

Motverka ensamheten bland äldre:

1. Konsert med Gentlemen & Gangsters och Smoke Rings Sisters söndagen 20 november 
i Råda Rum, Mölnlycke

Målgrupp: SPF medlemmar och seniorer som inte är medlemmar i någon 
pensionärsorganisation Max 50 personer  
Annonsering: Inbjudan via lokal tidning och SPF s hemsidor 
Beräknad kostnad: Bussresa, annonsering, smörgås + dricka 12 000 kr
Varje deltagare betalar biljettkostnaden om 150 kr/person 
Förväntat resultat: Känna samhörighet med andra seniorer och öka deltagandet i sociala 
aktiviteter. 
SPF Seniorernas uppgift: att finnas på plats för samtal före och efter konseten, samt under 
bussresan.      

Summa ansökt belopp

Projekt.1              12 000 kronor

Kommunikation i detta ärende sker med undertecknad via e-post
goran@race.pp.se eller tele 070 864 5563

Ytterby 2022 10 13

Göran Erlandsson
Ordförande i SPF Seniorerna Kärna  
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SPF Seniorerna Kongahälla Kungälv
c/o Studieförbundet Vuxenskolan 
Rådmansgatan 30 442 30 Kungälv
2022 10 13

Till Kungälvs Kommun
Anna Lifjorden

Ansökan om medel

Kungälvs kommun har beviljats statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg av 
personer med demenssjukdom samt för att motverka ensamhet blad äldre.
Av beviljande medel har Kungälvs kommun avsatt 200 tkr. För samverkan med pensionärs- 
och frivilliga organisationer

SPF Seniorerna i Konghälla ansöker medel under rubriken.

Motverka ensamheten bland äldre:

1. Föreläsning/seminarium om att öka kunskapen om digitala verktyg (dator, smart 
telefoni) i storgrupp och därefter erbjuda studiecirklar med 8- 10 deltagare i varje 
cirkel      

Målgrupp: Seniorer som vill öka sin kunskap om att använda sin telefon och datautrustning   
Annonsering: Inbjudan via lokal tidning, kommunens hemsida etc.
Lokaler: Storgruppsmöte: Mimers Kulturhus. 
Studiecirklar: I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolans, Kungälv
Beräknad kostnad: Lokaler, annons, föreläsnings o ledarearvode, studiehandledning 15 000 kr
( kostnaden är beräknad utifrån tre studiecirklar)
Förväntat resultat: Deltagarna ska känna sig trygga/bekväma att använda digitala verktyg
SPF Seniorernas uppgift: att finnas tillgängliga för samtal med deltagarna. 

2. Föreläsning med Tomas Sjödin, Göteborg eller Jan-Olof Nilsson, Falkenberg
Tomas Sjödin är författare, pastor, föreläsare och en av Göteborgs Postens regelbundna 
krönikörer. Han är en entusiastisk föreläsare som skänker hopp i mörkar tider.
Jan-Olof Nilsson är författare till flera kritikerrosade böcker om Sverige under andra 
världskriget. 
Målgrupp: Seniorer som inte är med någon pensionärsorganisation
Annonsering: Inbjudan via lokal tidning, kommunens hemsida etc.
Lokal: Mimers Kulturhus
Beräknad kostnad: Lokal, annonsering samt föreläsningsarvode 8 000 kr
Förväntat resultat: Känna samhörighet med andra seniorer och öka deltagandet i sociala 
aktiviteter 
SPF Seniorernas uppgift: att finnas på plats för samtal före och efter föreläsningen
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Summa ansökt belopp

Projekt 1 och 2 23 000 kronor

Information 
Projekt 1 Studiecirklarna kommer pågå dec. 2022 tom 15 feb. 2023

Kommunikation i detta ärende sker med undertecknad via e-post
henry@backstrom.name 

Kungälv 2022 10 13

Henry Bäckström
Ordförande i SPF Seniorerna Kongahälla 
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Kajsa Danesjö
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Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg,
förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR år
2023 (Dnr KS2022/1975-2)

Sammanfattning

Göteborgsregionen (GR) tar varje år fram ett förslag till interkommunal ersättning som ska
godkännas av varje medlemskommun. Förslaget har tagits fram på uppdrag av
Utbildningschefsnätverket. Förbundsstyrelsen rekommenderar medlemskommunerna att godkänna
förslaget om interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem,
grundsärskola och ISGR (International School of Gothenburg Region) senast den 30 november
2022.
Beräkningar har gjorts utifrån fastställda principer inom Göteborgsregionen och regelverk för
interkommunal ersättning. Överenskommelsen gör det enklare för elever inom samverkansområdet
att söka utbildningar i hela regionen samtidigt som det minskar den administrativa bördan.

Juridisk bedömning

Av 8 kap. 16 §, 9 kap. 16 §, 10 kap. 34, 11 kap. 33 §, 14 kap. 14 § skollagen (2010:800) framgår att
en kommun som i sin verksamhet tagit emot ett barn eller en elev från annan kommun ska ersättas
för sina kostnader för elevens skolgång/utbildning. Skollagen framhåller vilken ersättning som
gäller, såvida kommunerna inte kommit överens om annat. Överenskommelsen inom
Göteborgsregionen innebär att kommunerna i förväg kommit överens om vilket pris som gäller.

Av Kommunstyrelsens delegeringsordning, F2 framgår att utskottet för bildning och lärande har
delegation på beslut som rör samverkansavtal och priser inom Göteborgsregionen.

Förvaltningens bedömning

Göteborgsregionen tar varje år fram ett förslag till interkommunal ersättning.
Utbildningschefsnätverket har tillsatt en arbetsgrupp bestående av skolekonomer som i samverkan
med medlemskommunerna arbetat fram förslaget till prislista. Prislistan är framtagen för att reglera
den interkommunala ersättningen mellan kommuner i Göteborgsregionen. Förbundsstyrelsen
rekommenderar medlemskommunerna att godkänna förslaget om interkommunal ersättning för
förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskolan och ISGR
(International School of Gothenburg Region) i Göteborgsregionen för kalenderåret 2023 senast den
30 november 2022.

Kommunerna inom Göteborgsregionen har under flera år haft en gemensam överenskommelse
kring den interkommunala ersättningen. Överenskommelsen underlättar för elever att söka
utbildningar inom hela regionen samtidigt som det ger förutsättningar för en effektiv och likvärdig
hantering av ersättning mellan kommunerna.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål

Ärendet har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål om att ge förutsättningar för livslångt
lärande och att medborgare och näringsliv ska känna ett ökat förtroende för kommunen.
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Samarbetet i göteborgsregionen ger eleverna tillgång till ett brett utbildningsutbud och ökar 
möjligheterna för eleverna att välja en utbildning som ger goda förutsättningar för livslångt lärande. 
En gemensam prislista inom samverkansområdet ger bättre förutsättningar att utnyttja kommunens 
resurser på bästa sätt eftersom det minskar den administrativa bördan.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har koppling till målet om en god utbildning för alla. Samarbetet inom Göteborgsregionen 
ger bättre förutsättningar för utbildning av god kvalité eftersom det bidrar till erfarenhetsbyte mellan 
kommuner. En utbildning av god kvalité är i sin tur grunden för välstånd, hälsa och jämställdhet i 
samhället.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ärendet strider inte mot några politiska styrdokument.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Att kommunerna inom Göteborgsregionen är överens om den interkommunala ersättningen gör det 
enklare för barn och elever att gå i verksamheter utanför den egna kommunen. Det underlättar 
också för Kungälvs kommun att ta emot barn och ungdomar från andra kommuner inom 
samverkansområdet.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Förslag till beslut har ej inverkan på medarbetares arbetsbelastning eller arbetsmiljö. 

Ekonomisk bedömning
Efter beslut i Utbildningschefsnätverket (21-11-12) ska 2023 års prislista indexeras då pandemin 
påverkat både kostnader och intäkter till att inte spegla normalt läge. Förslaget har därför sin 
utgångspunkt i IKE-ersättningen för 2021 med en indexuppräkning för 2021–2023. Totalt för år 
2023 är indexuppräkningen 4,5%

Ersättningen omfattar samtliga kostnader för barnets/elevens skolgång. Ersättning för eventuella 
modersmålskostnader ingår. I extraordinära fall kan anordnarkommunen och hemkommunen göra 
annan överenskommelse

Beräkning av grundsärskoleplats/fritidshemsplats i grundsärskolan kompliceras då kostnader för 
den verksamheten kan variera stort. Antalet barn är få i grundsärskolan i relation till totala antalet 
skolbarn och barnens behov av stöd kan vara väldigt skiftande. För att förenkla hanteringen mellan 
kommunerna innehåller prislistan en schablonersättning för elever inom grundsärskolan samt dess 
fritidshemsplats. Vid extraordinära behov finns möjligheter för mottagande skola och avlämnande 
kommun att träffa en annan överenskommelse.

Förslag till beslut
Göteborgsregionens förslag på interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk 
omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR 
kalenderåret 2023 enligt bilaga fastställs.

Monica Carhult Karlsson Lars-Gunnar Hermansson
Verksamhetschef förskola Verksamhetschef grundskola F-6

Catharina Bengtsson Dennis Reinhold
Verksamhetschef 7-9 Sektorchef bildning och lärande
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Förbundsstyrelsen

Protokoll 2022-09-30
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Anders Personsgatan 8, Göteborg

Protokollsutdrag
§ 409. Förslag till interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk 

omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och 
ISGR år 2023

Diarienummer: 2022-00026.711

Beslut

Medlemskommunerna rekommenderas att, med avstämningstidpunkt den 15:e 
respektive månad, fastställa interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk 
omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR 
kalenderåret 2023 i enlighet med innehållet i prislista bilaga 2.

Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2022.

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.

Sammanfattning och bakgrund

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom rubricerade 
verksamheter kalenderåret 2023, för de kommuner som ingår i GR-området, 
har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen.  Utbildningschefsnätverket 
och Utbildningsgruppen har godkänt ärendet.

Beslutsunderlag

Bilaga 1: GR:s modell för IKE gällande förskola, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR

Bilaga 2: Prislista Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk 
omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola kalenderåret 
2023

Skickas till

Medlemskommunerna

Vid protokollet:

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare
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Förbundsstyrelsen

Protokoll 2022-09-30
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Anders Personsgatan 8, Göteborg

Justeras:

Axel Josefson 
Ordförande
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Ordförande förbundsstyrelsen: Axel Josefson 1:e vice ordförande förbundsstyrelsen: Marina
Johansson

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 8
6b

09
b0

e-
1f

ea
-4

39
e-

8e
0d

-9
8a

14
5c

eb
33

6



100/22 Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR år 2023 - KS2022/1975-2 Förslag till interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR år 2023 : Ärende 1 - Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR år 2023.pdf

   

Interkommunal ersättning (IKE) 2023 1 (1) 

Förbundsstyrelsen – ärende 1 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Emma Eriksson 

Datum: 2022-06-23, diarienummer: 2022-00026.711 

- 

-- 

Förslag till interkommunal ersättning inom 
förskola, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem, 
grundsärskola och ISGR år 2023 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås rekommendera medlemskommunerna att, med 

avstämningstidpunkt den 15:e respektive månad, fastställa interkommunal 

ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, 

fritidshem, grundsärskola och ISGR kalenderåret 2023 i enlighet med innehållet 

i prislista bilaga 2. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att kommunernas beslut ska vara GR 

tillhanda senast 30 november 2022. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås omedelbart justera denna protokollsparagraf. 

Sammanfattning och bakgrund 
Föreliggande förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom rubricerade 

verksamheter kalenderåret 2023, för de kommuner som ingår i GR-området, 

har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen. Arbetet har utförts av en av 

Utbildningschefsnätverket tillsatt arbetsgrupp bestående av skolekonomer, 

som i samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag.  

Efter beslut i Utbildningschefsnätverket (21-11-12) ska 2023 års prislista 

indexeras då pandemin påverkat både kostnader och intäkter till att inte 

spegla normalt läge. Förslaget har därför sin utgångspunkt i IKE-ersättningen 

för 2021 med en indexuppräkning för 2021–2023.  Totalt för år 2023 är 

indexuppräkningen 4,5%. 

Utbildningschefsnätverket och Utbildningsgruppen hag godkänt ärendet. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: GR:s modell för IKE gällande förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR 

 

Bilaga 2: Prislista Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola kalenderåret 2023 

 

 

Gitte Caous 

Förbundsdirektör 

 

Fredrik Zeybrandt 

Utbildningschef      
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Utbildningsgruppen 

Protokoll 2022-06-23 
Göteborgsregionens kommunalförbund 
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg 

 

 

 

Protokollsutdrag 

§41. Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, 

grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR år 2023 

Dnr 2022-00026.711 

 

Beslut 

Utbildningsgruppen beslutade 

 

att föreslå Förbundsstyrelsen att rekommendera medlemskommunerna att, med 

avstämningstidpunkt den 15:e respektive månad, fastställa interkommunal ersättning för 

förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och 

ISGR kalenderåret 2023 i enlighet med innehållet i prislista bilaga 2, samt  

 

att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2022. 

 

Protokollsanteckning 

Utbildningsgruppen noterar att förslaget till indexberäkning för 2023 är högre 

än tidigare års indexberäkningar och uppdrar åt GR att återkomma med en 

presentation av dels hur indexberäkningen tas fram, dels en jämförelse med 

prisbilden i övriga storstadsregioner vid Utbildningsgruppens sammanträde 

den 29 september.  

 

Sammanfattning och bakgrund 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom rubricerade 

verksamheter kalenderåret 2023, för de kommuner som ingår i GR-området, 

har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen. Arbetet har utförts av en av 

Utbildningschefsnätverket tillsatt arbetsgrupp bestående av skolekonomer, 

som i samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag.  

 

Efter beslut i Utbildningschefsnätverket (21-11-12) ska 2023 års prislista 

indexeras då pandemin påverkat både kostnader och intäkter till att inte spegla 

normalt läge. Förslaget har därför sin utgångspunkt i IKE-ersättningen för 

2021 med en indexuppräkning för 2021–2023.  Totalt för år 2023 är 

indexuppräkningen 4,5%. 

 

Utbildningsgruppen föreslås besluta i enlighet med förslag till beslut 

under förutsättning att Utbildningschefsnätverket för sin del fattar 

beslut den 17 juni. 
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Utbildningsgruppen 

Protokoll 2022-06-23 
Göteborgsregionens kommunalförbund 
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: GR:s modell för IKE gällande förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR 

 

Bilaga 2: Prislista Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola kalenderåret 2023 

 

Vid protokollet: 

 

Ann-Sofie Gillner 

Sekreterare 

 

 

Justeras: 

Helene Odenjung             Renée Bengtsson 

Ordförande               Justerare 
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Bilaga 1, GR:s modell för IKE inom förskola, grundskola mfl 

Utbildningsgruppen 

Handläggare: Emma Eriksson 

Datum: 2022-06-09 

- 

-- 

GR:s modell för Interkommunal ersättning inom 

förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, 

grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR 
 

Principer 

I samband med Utbildningschefsnätverkets beslut om interkommunala ersättningar 

för grundskola, förskoleklass och fritidshem för år 2002 beslutades det även om 

vissa grundläggande principer och regelverk. De går i korthet ut på att underlaget för 

den interkommunala ersättningen skall baseras på genomsnittet av GR-

kommunernas kostnader för rubricerade verksamheter. Kannebäckskolan samt 

ersättningen för del som avser Svenska Balettskolans danslinje ingår inte i prislistan, 

utan ersätts enligt framräknat självkostnadspris från grundskoleförvaltningen 

Göteborg Stad. 

 

Kostnadsberäkning 

GR-kommunernas kostnader definieras som de bruttokostnader som anges i SCB:s 

och Skolverkets senaste jämförelsetal som sedan reduceras med eventuella intäkter, 

exempelvis statsbidrag och föräldraavgifter för förskola/pedagogisk omsorg, vilket 

resulterar i GR-kommunernas nettokostnader. 

 

Enligt de fastställda principerna ska ersättningen för år 2023 baseras på 

genomsnittet av GR-kommunernas nettokostnader och normalt utgå från 2021 års 

redovisade kostnader som sedan schablonmässigt indexeras till 2023 års 

penningvärde.  

 

På grund av Covid-19 beslutades i Utbildningschefsnätverket (21-12-11) att avsteg 

från de fastställda principerna skulle göras inför beräkning av ersättning 2023. Detta 

beslut grundade sig på att pandemin påverkat både kostnader och intäkter till att 

inte spegla normalt läge. Ersättningen för IKE 2023 ska i stället ta sin utgångspunkt 

i prislistan för 2021 och indexeras med ett sammanvägt index för 2021–2023.  

 

Sedan 2013 finns det gemensamma faktorer bakom framtagning av index för 

interkommunal ersättning IKE för samtliga verksamheter inklusive gymnasiet, 

gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Beräkningsförutsättningar för 2023 har 

hämtats från SKL:s cirkulär 21:50, 22:06 samt 22:05. Detta innebär ett sammanvägt 

index för 2021, 2022 och 2023 med 5,0%. En justering/rationalisering på 0,5 % ger 

ett index på 4,5%. Underlagsmaterial kan rekvireras vid behov.   
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Bilaga 1, GR:s modell för IKE inom förskola, grundskola mfl 

Utbildningsgruppen 

Handläggare: Emma Eriksson 

Datum: 2022-06-09 

- 

-- 

Indexberäkningens storlek på 5% beror på stora förändringar i det ekonomiska läget, 

där internationella prisökningar på bland annat bränsle, ökade pensionskostnader 

och därmed ökning av KPI är påverkande faktorer. På grund av osäkerhet kring 

utvecklingen föreslås justering/rationalisering med 0,5%. Totalt för år 2023 är 

således indexuppräkningen 4,5%.  

 

Ersättningens omfattning 

Ersättningen omfattar samtliga kostnader för barnets/elevens skolgång. Ersättning 

för eventuella modersmålskostnader ingår. I extraordinära fall kan 

anordnarkommunen och hemkommunen göra annan överenskommelse. 

 

Grundsärskolan/fritidshemsplats i grundsärskolan 

Beräkning av grundsärskoleplats/fritidshemsplats i grundsärskolan kompliceras då 

kostnader för den verksamheten kan variera stort. Antalet barn är få i 

grundsärskolan i relation till totala antalet skolbarn och barnens behov av stöd kan 

vara väldigt skiftande. Dessutom är det svårt att klart definiera kostnader för 

fritidshem för grundsärskolan då dessa inte särredovisas i räkenskapssammandraget 

(RS).  

 

För att förenkla hanteringen mellan kommunerna innehåller prislistan en 

schablonersättning för elever inom grundsärskolan samt dess fritidshemsplats. Vid 

extraordinära behov finns möjligheter för mottagande skola och avlämnande 

kommun att träffa en annan överenskommelse.  

 

För att prislistan ska gälla krävs att eleven är mottagen i grundsärskola. Mottagande 

kommun har rätt att vid ny utredning ändra ersättningsnivå för eleven. 

Nivå 1 

Elever med svår till måttlig intellektuell funktionsnedsättning (inriktning 

ämnesområden) och/eller elever med stora behov av: 

• omsorg,  

• omvårdnad, 

• tillsyn, 

• lokalanpassning, 

• hjälpmedel. 

Nivå 2  

Elever med lindrig till måttlig intellektuell funktionsnedsättning (i huvudsak 

inriktning ämnen) med mindre behov av: 

• omsorg, 

• omvårdnad, 

• tillsyn, 

• lokalanpassning,  
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Bilaga 1, GR:s modell för IKE inom förskola, grundskola mfl 

Utbildningsgruppen 

Handläggare: Emma Eriksson 

Datum: 2022-06-09 

- 

-- 

• hjälpmedel 

Nivå 3 

Individintegrerade särskoleelever.  
 

ISGR 

ISGR en internationell skola med en svensk sektion och en internationell sektion. 

Den internationella sektionen har högre kostnader då de läser efter en internationell 

läroplan benämnd International Baccalaureate men de har också högre intäkter i 

form av skolavgift. 

 

Ersättningen till dessa sektioner är samma som den interkommunala ersättningen 

för övriga GR-kommuner. Efter beslut i GR:s förbundsstyrelse 6 december 2013 

samt i alla GR:s medlemskommuner är ersättningsnivån förhöjd med 4% från och 

med 2017 pga framtida ökade hyreskostnader. Beslutet gäller både svenska som 

internationella sektionen.  

 

Avstämning och fakturering 

Förskola/pedagogisk omsorg 

• Folkbokföringen styr och avstämning görs per den 15:e varje månad. Enbart 

hela månader faktureras. Fakturering sker för innevarande månad. 

• I förskola och pedagogisk omsorg gäller anordnarkommunens system för 

åldersuppflyttning mellan 2 och 3 års ålder, enligt befintligt samverkansavtal, 

vid debitering. 

• Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften i förskola/pedagogisk omsorg. 

Förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola 

• Läsåret börjar 1 juli. 

• Folkbokföringen styr och avstämning görs per den 15:e varje månad. Enbart 

hela månader faktureras. Fakturering sker för innevarande månad.  

• Den kommun som eleven är folkbokförd i betalar IKE till den kommun som 

anordnar utbildningen. 

• I samband med höstterminens start kan det vara svårt att veta vilken skola 

eleven kommer tillhöra. Därför är eventuell fakturering som sker i juli och 

augusti preliminär och korrigeras utifrån avstämning den 15 september. Den 

kommun där eleven går i skola den 15 september har rätt till ersättning för 

eleven för juli och augusti från den kommun där eleven var folkbokförd i juli 

respektive i augusti. 

• Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften i fritidshem/pedagogisk 

omsorg. 
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Bilaga 2, Prislista IKE inom förskola, grundskola mfl 2023 

Utbildningsgruppen 

Handläggare: Emma Eriksson 

Datum: 2022-06-09 

Datum: 2021-06-08 

 

Interkommunal ersättning inom förskola, 
pedagogisk omsorg, förskoleklass, 
grundskola, fritidshem samt 
grundsärskola kalenderåret 2023 - 
Prislista 

Sammanställning avseende pris för 2023 för förskola 

Barn 1-2 år                           168 503 kr /år 

Barn 3-5 år                          134 803 kr/år  

 

Sammanställning avseende pris för 2023 för pedagogisk omsorg 

Barn 1-2 år                          146 006 kr/år 

Barn 3-5 år                          116 805 kr/år 

 

Sammanställning avseende pris för 2023 för förskoleklass 

Förskoleklass                         59 539 kr/år 

 

Sammanställning avseende pris för 2023 för grundskola 

Grundskola årskurs 1-3                     82 395 kr/år 

Grundskola årskurs 4-6                     102 108 kr/år 

Grundskola årskurs 7-9                     120 713 kr/år 

Sammanställning avseende pris för 2023 för fritidshem 

Fritidshem årskurs F-3                    46 000 kr/år 

Fritidshem årskurs 4-6                    37 637 kr/år 

 

Sammanställning avseende pris för 2023 för grundsärskola 

Nivå 1                                         734 323 kr/år 

Nivå 2                                         529 379 kr/år 

Nivå 3                        dubbelt grundbelopp för grundskola enligt GR:s prislista 
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Bilaga 2, Prislista IKE inom förskola, grundskola mfl 2023 

Utbildningsgruppen 

Handläggare: Emma Eriksson 

Datum: 2022-06-09 

Datum: 2021-06-08 

 

Sammanställning avseende pris för 2023 för fritidshem för grundsärskola 

Nivå 1                                         249 669 kr/år 

Nivå 2                                          179 990 kr/år 

Nivå 3                       dubbelt grundbelopp för fritidshem enligt GR:s prislista 

Sammanställning avseende pris för 2023 för ISGR 

ISGR, Svenska sektionen  

Förskoleklass                          61 920 kr/år 

Årskurs 1-3                           85 691 kr/år 

Årskurs 4-6                             106 193kr/år 

Årskurs 7-9                            125 542 kr/år 

 

ISGR, Internationella sektionen   

Årskurs 0                           85 691 kr/år 

Årskurs 1-3                           85 691 kr/år 

Årskurs 4-5                            106 193 kr/år 

Årskurs 6-9                            125 542 kr/år 

 

ISGR, Fritidshem 

Fritidshem F-3                         47 840 kr/år 

Fritidshem 4-6                                         39 142 kr/år
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Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan år 2023 (Dnr KS2022/1977-2)

Sammanfattning

Arbetet med interkommunal ersättning har utförts på uppdrag av Utbildningschefsnätverket genom
Gymnasieekonomnätverket bestående av gymnasieekonomer som i samverkan med
medlemskommunerna arbetat fram ett förslag.

Prislistans syfte är att vara ett av flera verktyg för att stärka det regionala utbudet och möjliggöra
den fria rörligheten för elever att söka utbildningar inom GR på ett enkelt och smidigt sätt. Prislistan
bidrar även till att minska den administrativa bördan för respektive kommun som IKE medför utan
ett reglerat pris. Ytterligare ett syfte är att bidra till transparens och erfarenhetsutbyte kring
förutsättningarna för ekonomin inom den kommunala gymnasieskolan.

Utbildningschefsnätverket och Utbildningsgruppen har godkänt ärendet.

Juridisk bedömning

Av 16 kap. 50–51 §§ skollagen (skollagen 2010:800) framgår att en kommun som tagit emot en
elev på nationellt program från en annan kommun har rätt till ersättning för utbildningskostnaderna
från elevens hemkommun. Detsamma gäller elever på introduktionsprogram (17 kap. 21 a § och 26
a §). Skollagen framhåller vilken ersättning som gäller, såvida kommunerna inte kommit överens
om annat. Överenskommelsen inom Göteborgsregionen innebär att kommunerna i förväg kommit
överens om vilket pris som gäller.

Av Kommunstyrelsens delegeringsordning, F2 framgår att utskottet för bildning och lärande har
delegation på beslut som rör samverkansavtal och priser inom Göteborgsregionen.

Förvaltningens bedömning

Göteborgsregionen tar varje år fram ett förslag till interkommunal ersättning. Arbetet med att ta fram
prislistan har gjorts på uppdrag av Utbildningschefsnätverket genom Gymnasieekonomnätverket.
Prislistan är framtagen för att reglera den interkommunala ersättningen mellan kommuner i
Göteborgsregionen. Prislistan används som underlag för att reglera priserna mellan kommuner
inom GR. Förbundsstyrelsen rekommenderar medlemskommunerna att godkänna förslaget om
interkommunal ersättning för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i GR för kalenderåret 2023
senaste den 30 november 2022.

Prislistan avser utbildningar som omfattas av samverkansavtalet. För vissa inriktningar på
introduktionsprogram och individuella program i gymnasiesärskolan sluts särskilda avtal mellan
skolkommunen och hemkommunen. Prislistan gäller interkommunal ersättning i
Göteborgsregionen, det vill säga priser för elever som går i annan kommunal skola inom
samverkansområdet.

Kommunerna inom Göteborgsregionen har under flera år haft en gemensam överenskommelse
kring den interkommunala ersättningen. En gemensam prislista stärker det regionala utbudet,
underlättar för elever att söka utbildningar inom GR och bidrar till minskad administration. Prislistan
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bidrar även till transparens och erfarenhetsutbyte kring förutsättningarna för ekonomin i den 
kommunala gymnasieskolan.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål om att ge förutsättningar för livslångt 
lärande och att medborgare och näringsliv ska känna ett ökat förtroende för kommunen. 
Samarbetet i göteborgsregionen ger eleverna tillgång till ett brett utbildningsutbud och ökar 
möjligheterna för eleverna att välja en utbildning som ger goda förutsättningar för livslångt lärande. 
En gemensam prislista inom samverkansområdet ger bättre förutsättningar för att utnyttja 
kommunens resurser på bästa sätt eftersom det minskar den administrativa bördan samtidigt som 
det bidrar till erfarenhetsutbyte av de ekonomiska förutsättningarna för kommunal gymnasieskola

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har koppling till målet om en god utbildning för alla. För att utbildningssystemet ska möta 
människors behov genom hela livet behöver alla elever ges möjlighet till en gymnasieutbildning. 
Samarbetet i göteborgsregionen ger goda förutsättningar för elever att välja en utbildning som 
möter deras behov.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ärendet strider inte mot några politiska styrdokument.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
En gemensam överenskommelse om interkommunala ersättningen gör det enklare för elever att gå 
i verksamheter utanför den egna kommunen. Det underlättar också för Kungälvs kommun att ta 
emot elever från andra kommuner inom samverkansområdet.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Förslag till beslut har ingen inverkan på medarbetares arbetssituation. 

Ekonomisk bedömning
Priset på ett program bygger på medlemskommunernas genomsnittliga programkostnad. För att 
undvika att eventuella ytterligheter får för stor inverkan på priset tas det dyraste och billigaste 
programmet bort vid beräkningen. Ett undantag är Göteborgs stad som alltid räknas med eftersom 
kommunen står för en stor andel av eleverna inom regionen. Undantag görs även för program där 
det finns färre än sju anordnare av programmet. Om det är färre än sju anordnare tas inget pris bort 
eftersom genomsnittet då skulle baseras på för få anordnare.

Efter beslut i Utbildningschefsnätverket 2021-11-12 ska 2023 års prislista indexeras i stället för att 
omräknas. Förslaget har därför sin utgångspunkt i bokslut 2018 med årlig indexuppräkning för 
2019-2023. Indexberäkningens storlek på 5% beror på stora förändringar i det ekonomiska läget, 
där internationella prisökningar på bland annat bränsle, ökade pensionskostnader och därmed 
ökning av KPI är påverkande faktorer. På grund av osäkerhet kring utvecklingen föreslås 
justering/rationalisering med 0,5%. Totalt för år 2023 är således indexuppräkningen 4,5%.

Förslag till beslut
Prislistan för interkommunal ersättning i Göteborgsregionen för gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan fastställs enligt bifogat förslag.

Amela Filipovic Dennis Reinhold
Verksamhetschef Sektorchef
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Expedieras till: Kajsa Danesjö

För kännedom till:
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Förbundsstyrelsen – ärende 2 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Jenny Sjöstrand 

Datum: 2022-06-23, diarenummer: 2022-00025.712 

En tredje rad om det behövs, annars ta bort den 

 

Förslag till interkommunal 
ersättning inom gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan år 2023 

Förslag till beslut 
Förbundsstyrelsen föreslås rekommendera medlemskommunerna att fatta 

beslut om förslag till interkommunal ersättning (IKE) för gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens kommuner kalenderåret 2023. 

 

Förbundsstyrelsens föreslås besluta att kommunernas beslut ska vara GR 

tillhanda senast 30 november 2022. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås omedelbart justera denna protokollsparagraf. 

Sammanfattning och bakgrund 

Arbetet med interkommunal ersättning har utförts på uppdrag av 

Utbildningschefsnätverket genom Gymnasieekonomnätverket bestående av 

gymnasieekonomer som i samverkan med medlemskommunerna arbetat fram 

ett förslag. Arbetet har byggt på principer fastställda läsåret 1997/1998.  

Efter beslut i Utbildningschefsnätverket 2021-11-12 ska 2023 års prislista 

indexeras istället för att omräknas. Förslaget har därför sin utgångspunkt i 

bokslut 2018 med årlig indexuppräkning för 2019-2023. Indexberäkningens 

storlek på 5% beror på stora förändringar i det ekonomiska läget, där 

internationella prisökningar på bland annat bränsle, ökade pensionskostnader 

och därmed ökning av KPI är påverkande faktorer. På grund av osäkerhet kring 

utvecklingen föreslås justering/rationalisering med 0,5%. Totalt för år 2023 är 

således indexuppräkningen 4,5%.  

Utbildningschefsnätverket och Utbildningsgruppen har godkänt ärendet. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: GR:s modell för IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Bilaga 2: Prislista Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola 2023 

Bilaga 3: Beräkning index för interkommunal ersättning inom gymnasieskola 

och gymnasiesärskola 2023 

Bilaga 4: Rapport Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola 2023 
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Förbundsstyrelsen  - ärendet 2 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Jenny Sjöstrand 

Datum: 2022-06-23, diarenummer: 2022-00025.712 

 

 

   

  

Gitte Caous 

Förbundsdirektör 

 

Fredrik Zeybrandt     

Utbildningschef    
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Utbildningsgruppen 

Protokoll 2022-06-23 
Göteborgsregionens kommunalförbund 
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg 

 

 

 

Protokollsutdrag 

§42. Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan år 

2023 

Dnr 2022-00025.712 

 

Beslut 

Utbildningsgruppen beslutade 

 

att föreslå Förbundsstyrelsen att rekommendera medlemskommunerna att fatta 

beslut om förslag till interkommunal ersättning (IKE) för gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens kommuner kalenderåret 2023 samt 

 

att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2022. 

 

Protokollsanteckning 

Utbildningsgruppen noterar att förslaget till indexberäkning för 2023 är högre 

än tidigare års indexberäkningar och uppdrar åt GR att återkomma med en 

presentation av dels hur indexberäkningen tas fram, dels en jämförelse med 

prisbilden i övriga storstadsregioner vid Utbildningsgruppens sammanträde 

den 29 september.  

 

Sammanfattning och bakgrund 

Arbetet med interkommunal ersättning har utförts på uppdrag av 

Utbildningschefsnätverket genom Gymnasieekonomnätverket bestående av 

gymnasieekonomer som i samverkan med medlemskommunerna arbetat fram 

ett förslag. Arbetet har byggt på principer fastställda läsåret 1997/1998.  

 

Efter beslut i Utbildningschefsnätverket 2021-11-12 ska 2023 års prislista 

indexeras istället för att omräknas. Förslaget har därför sin utgångspunkt i 

bokslut 2018 med årlig indexuppräkning för 2019-2023. Indexberäkningens  

storlek på 5% beror på stora förändringar i det ekonomiska läget, där 

internationella prisökningar på bland annat bränsle, ökade pensionskostnader 

och därmed ökning av KPI är påverkande faktorer. På grund av osäkerhet kring 

utvecklingen föreslås justering/rationalisering med 0,5%. Totalt för år 2023 är 

således indexuppräkningen 4,5%.  

 

Utbildningsgruppen föreslås besluta i enlighet med förslag till beslut under 

förutsättning att Utbildningschefsnätverket för sin del fattar beslut den 17 juni. 
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Utbildningsgruppen 

Protokoll 2022-06-23 
Göteborgsregionens kommunalförbund 
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: GR:s modell för IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Bilaga 2: Prislista Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola 2023 

Bilaga 3: Beräkning index för interkommunal ersättning inom gymnasieskola 

och gymnasiesärskola 2023 

Bilaga 4: Rapport Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola 2023 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

Ann-Sofie Gillner 

Sekreterare 

 

 

Justeras: 

Helene Odenjung             Renée Bengtsson 

Ordförande               Justerare 
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Bilaga 1, GR:s modell för IKE inom gymnasieskola/gysärskola 

 
Utbildningsgruppen 

Handläggare: Jenny Sjöstrand 

Datum: 2022-06-10 

 

GR:s modell för interkommunal ersättning inom 

gymnasieskola och gymnasiesärskola 

 

Den regionala prislistan inom samverkansområdet GR reglerar den 

interkommunala ersättningen som en del i det regionala samverkansavtalet. Den 

interkommunala prislistan är en förutsättning för det regionala samverkansavtalet. 

Prislistan syftar till att möjliggöra de åtaganden och möjligheter som det regionala 

samverkansavtalet medför.  

 

Det finns inget beslut om att den regionala IKE-modellen ska användas för bidrag 

till fristående gymnasieskola. 

Vad är syftet med prislistan och hur ska den användas? 

Prislistans syfte är att vara ett av flera verktyg för att stärka det regionala utbudet 

och möjliggöra den fria rörligheten för elever att söka utbildningar inom GR på ett 

enkelt och smidigt sätt. Prislistan bidrar även till att minska den administrativa 

bördan för respektive kommun som IKE medför utan ett reglerat pris. Ytterligare 

ett syfte är att bidra till transparens och erfarenhetsutbyte kring förutsättningarna 

för ekonomin inom den kommunala gymnasieskolan. 

 

Prislistan är avsedd och framtagen för att reglera IKE. Inom GR avser de ca 20 % 

(2021) av eleverna i regionen som väljer en kommunal skola utanför 

hemkommunen. Prislistan är inte avsedd att reglera tilldelningen till de resterande 

80% (2021) av eleverna som inte omfattas av IKE. 

 

Prislistan för IKE är inte framtagen för att användas som resursfördelning till 

gymnasieskolan i respektive kommun. Det är upp till respektive kommun att 

avgöra om prislistan ska användas i något annat syfte än att reglera IKE.  

Hur används prislistan i GR kommunerna? 

Prislistan används inom samverkansområdet för att reglera de interkommunala 

ersättningarna mellan kommunerna i samverkansområdet. 

 

Det allra flesta GR kommuner har valt att använda prislistan som riktmärke för sin 

egen resursfördelning till gymnasieskolan. Kommunerna gör justeringar i 

förhållande till prislistan för att anpassa den till den egna kommunens resurser.  

Hur blir ett pris till? - Beskrivning av modellen  

Den regionala prislistan för IKE beräknas från och med 2020 vartannat år och 

baseras på uppgifter från bokslutet året innan. Gemensamma anvisningar har 
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Bilaga 1, GR:s modell för IKE inom gymnasieskola/gysärskola 

 
Utbildningsgruppen 

Handläggare: Jenny Sjöstrand 

Datum: 2022-06-10 

 

tagits fram så att kostnaderna redovisas så lika som möjligt. Mellanliggande år 

räknas priset upp med index.   

 

Exempel: 

För ett ge en förenklad beskrivning av modellen utgår Gymnasieekonomnätverket i 

sin beräkning från ett gymnasieprogram, t.ex. samhällsvetenskapsprogrammet.  

 

Programmet anordnas i åtta av GR kommunerna. Varje kommun har egna 

programkostnader för programmet utifrån elevunderlag, infrastruktur och en rad 

andra parametrar som påverkar kostnadsnivån. Vid beräkning av ett regionalt pris 

inom GR för programmet listas samtliga kommuner som anordnar programmet 

från den dyraste anordnaren till den billigaste. Den dyraste och billigaste 

anordnaren exkluderas sedan från listan om minst sju kommuner anordnar 

programmet.  

 

När den dyraste och billigaste anordnaren är exkluderad från listan beräknas en 

genomsnittskostnad utifrån resterande anordnares programkostnad för 

samhällsvetenskapsprogrammet.  

 

En sammanfattande bild illustreras i 1.1 Analysmodellen – Beskrivning av 

modellen. 

 

När det är ett mellanliggande år, ett så kallat indexår, då räknas prislistan upp med 

aktuellt index. 

 

Generella rationaliseringar diskuteras i Utbildningschefsnätverket, UC, årligen.  

Grundprinciperna för prislistan 

- Priset beräknas i normalfallet vartannat år från och med 2020. 

- Priset utgörs av medlemskommunernas sammanlagda programkostnader på 

gymnasieskolan efter fastställt bokslut. 

- Det dyraste och det billigaste programmet tas bort vid beräkningen av det 

genomsnittliga priset för att undvika att eventuella ytterligheter får för stor 

inverkan på genomsnittspriset. 

Det finns två undantag till denna princip: 

- Är det färre än 7 anordnare av ett program tas inte det dyraste och billigaste bort 

eftersom genomsnittet då skulle baserar på för få anordnare. 

- Göteborg är på grund av sin volym alltid med i kalkylen även om programmet är 

dyrast eller billigast. 

Mellanliggande år justeras priset med följande index: 

- KPI 

- Nominell ränta 
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- Arbetsgivaravgifter 

- Löneutveckling GR (Lärarpersonal med regional uppskattning samt enligt SKR:s 

cirkulär för övrig personal i skolan) 

Hur kan GR-kommunerna påverka priset? 

Prislistan sammanställs som summan av medlemskommunernas kostnader för 

respektive gymnasieprogram. Kostnaderna är utifrån respektive kommuns 

årsbokslut. Detta innebär att en stor del av prislistan är baserad på faktiska 

kostnader. Följande påverkansmöjligheter finns: 

 

Kommun: Samverkansavtalet bygger på att varje kommun beslutar om sin egen 

gymnasieskola. Detta gäller investeringar, utbud, politiska prioriteringar, 

finansiering, et cetera. Påverkansmöjligheter i kommunen finns dels i den löpande 

verksamheten och dels på förvaltningsnivå och kommunnivå utifrån större 

satsningar eller neddragningar inom gymnasieskolan. Alla beslut som tas på 

kommunnivå och som påverkar kostnadsnivån kan ge genomslag på den regionala 

prislistan.  

 

Region: Generella rationaliseringar diskuteras i Utbildningschefsnätverket, UC, 

årligen. UC enas om att rekommendera nivån på eventuella rationaliseringar. 

Historiskt har UC rekommenderat rationaliseringar enligt följande: 

 

2013  - 0,54 % 

2014  - 0,50 % 

2015  - 0.25 % 

2016  Ingen generell rationalisering 

2017  - 0,30 % 

2018  - 0,50 % 

2019  - 0,50 % 

2020  - 0,50 % 

2021  Ingen generell rationalisering 

2022  Ingen generell rationalisering 

2023  - 0,50 % 
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1.1 Analysmodell – Beskrivning av modellen 

Analysmodellen förklarar IKE-modellen för nationella gymnasieprogram inom 

samverkansområdet GR. 
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Vilka instanser beslutar om prislistan? 

Gymnasieekonomnätverket tillika arbetsgruppen står för framtagning av förslag till 

prislista. Nätverket utgörs av ekonomer från respektive medlemskommun. 

Ordförande i nätverket är en av Utbildningschefsnätverket utsedd förvaltningschef, 

GR bistår med samordning. Nätverket/arbetsgruppen sammanträder 8-10 gånger 

per år.  

 

Kort beskrivning av beslutsprocessen enligt nedan: 

• Arbetsgruppen lämnar förslag om indexnivå till Utbildningschefsnätverket – 

godkännande eller korrigering. Eventuella regionala rationaliseringar 

föreslås. 

• Arbetsgruppen lämnar förslag till prislista till Utbildningschefsnätverket – 

godkännande eller korrigering. Rekommendation om beslut lämnas till 

Utbildningsgruppen. 

• Förslaget lämnas till Utbildningsgruppen – Rekommendation om beslut 

lämnas till Förbundsstyrelsen.  

• Förslaget lämnas till Förbundsstyrelsen- Rekommendation om beslut till 

medlemskommunerna.  

• Kommunerna beslutar i okt-nov och meddelar GR beslutet senast 30/11 

• Prislistan börjar gälla 1 januari.  

Analys 

Kostnadsutvecklingen för gymnasieskolan påverkas av flera parametrar, för att 

sammanfatta några: 

- Demografi 

- Konkurrens 

- Investeringar 

- Index 

- Löneutveckling 

 

Den demografiska utvecklingen påverkar IKE i allra högsta grad. Då priset 

beräknas (förenklat) som summan av gymnasieskolornas kostnader dividerat med 

antalet elever får den demografiska utvecklingen en stor inverkan på 

programpriset. I och med att den demografiska utvecklingen får stor påverkan på 

priset innebär det att även konkurrensen gentemot fristående verksamhet är en 

viktig aspekt då volymen påverkas. En större andel elever i fristående verksamhet 

innebär en lägre andel i den kommunala skolan och därmed en förändrad prisbild.  

 

I tider då det krävs stora investeringar inom gymnasieskolan påverkas priset, då 

den totala kostnaden ökar i form av årliga avskrivningar. Utvecklingen av 

uppräkningsindex är också en parameter som oftast driver upp priset, men ska 

också spegla den generella kostnadsutvecklingen i samhället och är ett naturligt 

verktyg i avtal för årliga prisjusteringar. 
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Personalkostnader utgör den största posten i prismodellen och därmed blir 

löneutvecklingen en viktig parameter som påverkar priset. Brist på personal och 

konkurrens om personal i kombination med den generella årliga löneutvecklingen 

bidrar till att kostnaderna ökar och därmed priset. 

 

Sammantaget är det en komplex bild där ovanstående parametrar påverkar 

kostnadsutvecklingen och därmed priset. Vissa av parametrarna ovan hanteras av 

respektive kommun, andra är generella indexuppräkningar, direktiv från 

regeringen och ett resultat av regional samverkan kring det gemensamma utbudet.  
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Prislista 2023  

Prislistan avser interkommunal ersättning inom samverkansavtalet för 

gymnasie- och gymnasiesärskolan, inklusive ersättning för skolmåltider.  

 

Prislistan för 2023 bygger på prislistan för 2022 samt indextillägg om 4,5% 

Nationella program 

Program Programnamn Inriktning Kommentar Pris 2023 

BF  Barn- och fritidsprogrammet Gemensamt år 1   121 700 

    Fritid och hälsa   121 700 

    Pedagogiskt arbete 
Inriktning byter namn from 1 
juli 2021; gäller år 3 121 700 

    Socialt arbete 
Inriktning byter namn from 1 
juli 2021; gäller år 3 121 700 

    Pedagogiskt och socialt arbete 
Ny inriktning från och med 1 
juli 2021 121 700 

BA Bygg- och anläggningsprogrammet Gemensamt år 1   136 000 

    Anläggningsfordon   Finns ej i GR 

    Husbyggnad   136 000 

    Mark och anläggning   136 000 

    Måleri   136 000 

    Plåtslageri   136 000 

EE El- och energiprogrammet Gemensamt år 1   125 000 

    Automation   125 000 

    Dator- och kommunikationsteknik   125 000 

    Elteknik   125 000 

    Energiteknik   125 000 

EK Ekonomiprogrammet Gemensamt år 1   90 900 

    Ekonomi   90 900 

    Juridik   90 900 

ES Estetiska programmet Bild   112 000 

    Dans    126 800 

    Estetik och media   121 200 

    Musik    145 400 

    Teater   118 900 

FT Fordons- och transportprogrammet Gemensamt år 1   153 100 

    Godshantering 
Inriktning tas bort from 1 juli 
2021 174 000 

    Karosseri och lack   163 900 

    Lastbil och mobila maskiner   170 500 

    Personbil   162 300 

    Transport   207 400 
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Nationella program forts. 

Program Programnamn Inriktning Kommentar Pris 2023 

HA 
Handels- och 
administrationsprogrammet Gemensamt år 1 

Programmet byter namn till 
Försäljnings- och 
serviceprogrammet 1 juli 
2022 106 500 

    Administrativ service 
Inriktning tas bort from 1 juli 
2022 106 500 

    Handel och service 
Inriktning tas bort from 1 juli 
2021 106 500 

HV Hantverksprogrammet Frisör 
Inriktning byter namn 1 juli 
2021; gäller år 3 118 100 

    
Frisör, barberare, hår- och 
makeupstylist  

Inriktning byter namn from 1 
juli 2021 118 100 

    Textil design   146 000 

    Hår- och makeupstylist (Göteborg) Gäller år 3 108 600 

    Övriga hantverk Tillstånd ges av Skolverket 
Finns ej i 
GR 

HT Hotell- och turismprogrammet Gemensamt år 1 
Inriktningar tas bort 1 juli 
2021 111 300 

    Hotell och konferens 
Inriktning tas bort 1 juli 2021; 
gäller år 3 111 300 

    Turism och resor 
Inriktning tas bort 1 juli 2021; 
gäller år 3 111 300 

HU Humanistiska progrogrammet Gemensamt år 1   102 800 

    Kultur   102 800 

    Språk   102 800 

IN Industritekniska programmet Inriktning får börja år 1   157 200 

    Driftsäkerhet och underhållsteknik   157 200 

    Processteknik   157 200 

    Produkt- och maskinteknik   157 200 

    Svetsteknik   157 200 

NB Naturbruksprogrammet Djurvård Göteborgs pris 131 100 

    Inriktningar inom VGR 

Särskilt pris, samverkansavtal 
finns med 
Västragötalandsregionen   

NA Naturvetenskapsprogrammet Gemensamt år 1   95 000 

    Naturvetenskap   95 000 

    Naturvetenskap och samhälle   95 000 

    Profil Marinbiologi Särskilt pris (Öckerö) 161 000 

    Profil NA, IHGR Särskilt pris (Göteborg) 105 700 
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Nationella program forts. 

Program Programnamn Inriktning Kommentar Pris 2023 

RL 
Restaurang och 
livsmedelsprogrammet Gemensamt år 1   147 200 

    Bageri och konditori   147 200 

    Färskvaror och delikatesser 
Inriktning tas bort 1 juli 2021; 
gäller år 3 147 200 

    Kök och servering    147 200 

SA Samhällsvetenskapsprogrammet Gemensamt år 1   91 000 

    Beteendevetenskap   91 000 

    
Medier, information och 
kommunikation   96 200 

    Samhällsvetenskap   91 000 

    Profil Den seglande gymnasieskolan Särskilt pris (Öckerö) 192 200 

    Profil SA, IHGR Särskilt pris (Göteborg) 103 700 

TE Teknikprogrammet Gemensamt år 1   100 300 

    Design och produktutveckling   100 300 

    Informations- och medieteknik   100 300 

    Produktionsteknik   100 300 

    Samhällsbyggande och miljö   100 300 

    Teknikvetenskap   100 300 

VF VVS- och fastighetsprogrammet Gemensamt år 1   134 300 

    Fastighet   134 300 

    Kyl- och värmepumpsteknik   134 300 

    Ventilationsteknik  
Inriktning byter namn 1 juli 
2021; gäller år 3 134 300 

    Ventilation Ny inriktning 1 juli 2021 134 300 

    VVS   134 300 

VO Vård- och omsorgsprogrammet   

Gäller samtliga årskurser, 
programmet har inga 
nationella inriktningar 110 900 

Regionalt sökbara programinriktade val och yrkesintroduktionsutbildningar 

Program Programnamn Inriktning Kommentar Tillägg 2023 

IMV Introduktionsprogrammet Programinriktat val för grupp 
Programpris samt 
schablontillägg. 7 900 

IMY Introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion för grupp 
Närmaste programpris samt 
schablontillägg. 16 900 

  I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans ämnen (jfr Skolverkets belopp)   
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Övriga varianter av priser 

Program Programnamn Inriktning Kommentar Pris 2023 

IB International Baccalaureate      111 200 

          

  

Autismspektrum - gruppbaserad 
utbildning med olika 
programinnehåll (Göteborg)     246 600 

  

För elever som är individintegrerade 
på program gäller bilateral 
överenskommelse       

  Lärcentrum (Göteborg)   Särskilt pris 

Programpris 
samt tillägg 
18 000 kr/år 

  
Beda Hallbergs gymnasium 
(Kungsbacka)   Särskilt pris 

Programpris 
samt tillägg 
18 000 kr/år   

  Hörsel (Göteborg)   Bilaterala avtal   

          

  

Övrigt: I samverkansavtalet regleras också hantering av: utökat program, reducerat program, förlängd 
undervisning, resor, anpassning och extra stödåtgärder, ersättning för modersmålsundervisning, 
utredning om elevs tillhörighet i gymnasiesärskola i vissa fall, ansvarsförsäkring och investeringar. Se 
www.goteborgsregionen.se/utbildning   

Särskilda varianter 

Skolverket beviljar och prissätter. Tillägg skolindex 1,0262 (2019), 1,0306 (2020), 1,0178 (2021), 1,0246 (2022) 

BAHUSV Bygg- och anläggningsprogrammet Husbyggnad (Göteborg) 2020/2021 tom 2023/2024 127 500 

Riksrekryterande särskilda varianter 

Skolverket beviljar och prissätter. Tillägg skolindex 1,0262 (2019), 1,0306 (2020), 1,0178 (2021), 1,0246 (2022) 

RLKOTV0R 
Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet Kött/chark/styckning (Göteborg)  

2019/2020 beslut till och 
med åk 3 2024/2025 137 358 

Riksrekryterande utbildning med egna examensmål 

Skolverket beviljar och prissätter. Tillägg skolindex 1,0262 (2019), 1,0306 (2020), 1,0178 (2021), 1,0246 (2022) 

SX Sjöfartsutbildning (Göteborg)    
Beslut 2019/2020 till och 
med åk 3 2024/2025 152 252 

SX 
Sjöfartsutbildning (Öckerö)  

  
Beslut 2019/2020 till och 
med åk 3 2024/2025 181 579 

FX 

Flygteknik - riksrekryterande 
utbildning     

Finns ej i 
GR 

Spetsutbildning- Försöksverksamhet med riksrekrytering. 

Skolverket beviljar och prissätter. Tillägg skolindex 1,0262 (2019), 1,0306 (2020), 1,0178 (2021), 1,0246 (2022) 

NANATOS Naturvetenskapsprogrammet Matematik (Hvitfeldtska gymn. Gbg)  Beslut till och med 2024.   

SASPAVS Samhällsvetenskapsprogrammet Engelska (IHGR Gbg)  Beslut till och med 2024.   
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Riksrekryterande estetisk spetsutbildning 

 Ersättning enligt SFS 2008:793, 9§ riksprislistan 

ESMUS0S Estetiska programmet Musik (Hvitfeldtska gymn. Gbg)  
 2020/2021 beslut om 

antagning tom 2023/2024 145 000 

Riksidrottsutbildning. Beslut från Skolverket finns. Riksidrottsförbundet lämnar bidrag. 

  Badminton (Göteborg)       

  Friidrott (Göteborg)       

  Handboll (Göteborg)       

  Segling (Lerum)       

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). Beslut från Skolverket finns.  

  Lagidrott enligt rekommendation från SKR, uppräknat med GR-index. Särskilt pris 

Programpris 
samt tillägg 
16 100 kr/år 

  
Individuell idrott enligt rekommendation från SKR, uppräknat med GR-

index. Särskilt pris 

Programpris 
samt tillägg 
19 300 kr/år 

          

  Alingsås: Fotboll, Handboll   

  
Göteborg: Badminton, Bandy, Basket, Boxning, Fotboll, Friidrott, Futsal, Fäktning, Golf, Handboll, 

Innebandy, Ishockey, Konståkning, Orientering, Tennis, Truppgymnastik   

  Härryda: Innebandy   

  Kungsbacka: Fotboll, Handboll, Simning   

  Kungälv: Bandy, Handboll, Rodd   

  Lerum: Innebandy, Segling   

  Partille: Bowling, Fotboll, Handboll   

Gymnasiesärskoleutbildningar 

  Nationella program     337 800 

  
Individuellt program inom gymnasiesärskolan prissätts genom avtal mellan 

respektive kommuner.    
Bilaterala 

avtal 

Övriga principer för prissättning 

  Lärlingsutbildning   
Program- respektive 

inriktningspris   

  Program med särskild hörselprofil     
Bilaterala 

avtal 

  Rg-gymnasiet    

Programpris samt tillägg 
enligt förordning (SKOLFS 
1992:44).   
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Beräkning av index för prislista 2023  

Beräkningen avser interkommunal ersättning för gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan inom respektive samverkansavtal i Göteborgsregionen. 

Beräkningsförutsättningar för viktning av index    

Viktning av ingående indexdelar 

    2021  2022  2023 

Personalkostnader*  63%  63%  63% 

- lärare, 78%    

- övrig personal, 22%    

Övriga kostnader   36%  36%  36% 

Kapitalkostnader   1%  1%  1% 

Summa    100%  100%  100% 

 

*Inklusive aktuell arbetsgivaravgift vid beräkningstillfället.    

Indexförutsättningar    

Uppdateringar inför 2022 Utfall  Prognos Prognos Källa 

2021  2022  2023 

Förändringsvärden  

Löneökningar  

- lärare    2,16%  2,13%  2,16%  GR-kommuner 

- övrig personal   2,70%  2,40%  2,30%  SKR 22:15 

Arbetsgivaravgifter   0,00% -0,90% 3,50%  SKR 22:15 

KPI     2,20%  5,20%  2,70%  SKR 22:15 

Internränta    -0,25% -0,25% -0,25% SKR 22:05 

 

Totalvärden    

Arbetsgivaravgifter   40,15% 39,25% 42,75% 

Internränta    1,25%  1,00%  1,25% 

    

Generell rationalisering  0,00% 0,00% -0,50% UC 

 

Index 

Innan korrigering   2,23%  3,03%  2,80% 

Korrigering för 2021      0,54% 

Korrigering för 2022      1,16 % 

 

Prislista index 2022      4,50% 

 

Kommentar: Indexförutsättningarna är viktade enligt ovan. Index för 2023 års 

prislista har i förslaget räknats upp med prognosticerade värden för 2023 samt 

korrigerats för förändring av indexuppräkningar för 2021 och 2022. 
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Rapport interkommunal ersättning inom 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

kalenderåret 2023 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola kalenderåret 2023, för de kommuner som ingår i GR-

området, har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen. 

Principer och omfattning  

Arbetet med interkommunal ersättning har utförts av en av Utbildningschefs-

nätverket tillsatt arbetsgrupp bestående av gymnasieekonomer, som i 

samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag. 

 

Arbetet har i grunden byggt på de principer som fastställdes under läsåret 

1997/1998 men med anpassningar till utvecklingen. Den modell för beräkning 

av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans kostnader, som introducerades 

då, bygger på ett cykliskt tankesätt.  

 

Se även bilaga 1 till tjänsteskrivelsen, vilken beskriver GR:s modell för IKE 

inom gymnasie- och gymnasiesärskola. 

Förslagets innehåll 

Förslaget innehåller interkommunal ersättning (IKE) för: 

• gymnasieskolans nationella program (inklusive lärlingsvariant), 

gemensamt år 1 och inriktningar i år 2 och år 3. 

• gymnasiesärskolans nationella program. 

• tillägg för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) enligt 

rekommendation från SKR samt indexuppräkning. 

• tillägg för regionalt sökbara gruppbaserade programinriktade 

individuella val, programinriktade val och gruppbaserade 

yrkesintroduktionsutbildningar. 

• tillägg för lärcentrum och liknande utbildning. 

• indexuppräkning. 

• information om av Skolverket fastställda priser vid tillståndsgivningen 

för särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar. Nationellt 

skolindex tillkommer för varje år de anordnas. 

 

I prislistan ingår inte interkommunal ersättning för utbildningar som ligger 

utanför samverkansavtalen. Där får individuellt avtal slutas av respektive GR-
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huvudman. Detta gäller också vissa introduktionsprogram inom 

gymnasieskolan och individuellt program inom gymnasiesärskolan. 

Index 

Underlag för förslag till index från och med 2023-01-01 består av information 

från SKR via webb samt cirkulär, se bilaga 3. Lärarlöneutvecklingen har 

uppskattats av medlemskommunerna.  

 

Utbildningschefsnätverket föreslår att indexuppräkningen för 2022 justeras 

med en generell rationalisering på 0,5%, vilket ger ett index på 4,5%. 

Avstämningsdatum 

Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering med utgångspunkt 

i avstämningstillfällen enligt gällande samverkansavtal för gymnasieskolan i 

Göteborgsregionen.  

 

Den interkommunala ersättningen sker månadsvis, där den kommun där 

eleven går den 15:e september har rätt till ersättning för eleven för juli och 

augusti från den kommun eleven var folkbokförd i juli och augusti. Detta gäller 

samtliga årskurser. 

Samverkansavtal för gymnasieskolan – ekonomisk 

reglering 

Samverkansavtal för gymnasieskolan 2019/2020 – 2022/2023 

I avtalet regleras bland annat ett antal ekonomiska förutsättningar. Dessa 

gäller: 

 

• Prislista 

 

Tillägg till samverkansavtal för gymnasieskolan 2019/2020 - 2022/2023: 

 

• Nationellt godkänd idrottsutbildning 

• Studieavbrott eller byte av studieväg 

• Utökat program 

• Reducerat program 

• Förlängd undervisning 

• Programinriktat val 

• Yrkesintroduktion 

• Resor 

• Extra anpassningar och särskilt stöd 
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• Ersättning för modersmålsundervisning 

• Reglering av ansvar när utredning krävs gällande elevs tillhörighet till 

särskolan 

• Ansvarsförsäkring 

• Investeringar 

 

Se avtalet för beskrivning av den ekonomiska överenskommelsen. 

Omvärldsfaktorer och iakttagelser kring gymnasieskolan 

• Nätverket delar SKR:s iakttagelser att även om förhoppningsvis den 

värsta pandemin är över har kriget i Ukraina medfört osäkerhet kring 

hur flyktingrörelser, stora prisökningar på bland annat energi och 

livsmedel vilket tillsammans med höga pensionskostnader och en osäker 

samhällsekonomisk utveckling påverkar budgetarbetet inför 2023. 

Vidare delas analysen att intäktsökningarna i reala termer blir låga 

under de närmaste åren. Sammantaget spås de kraftiga prisökningarna 

och ökade pensionskostnaderna tillsammans med avvecklingen av 

statsbidrag att ekonomin blir betydligt tuffare år 2023, trots att 

resultaten ser relativt goda ut i kommunerna 2022.  

• Ökningen i KPI ger en ökning i index med cirka 1 %, vilket delvis drivs 

av ökade löner. 

• Ökning i arbetsgivaravgifter ger en ökning i index med cirka 1,3%, vilket 

i sin tur beror på ökade pensionskostnader.  

• Nätverket konstaterar att det i modellen finns en 2,3% ökning i 

lärarkostnader, där personalkostnaderna utgör 63% och lärarlönerna 

78% av personalkostnaderna. I den modell som används vid beräkning 

av index är det således inte lärarkostnader som är drivande.  

• Den demografiska utvecklingen följs och kommunernas befolknings-

prognoser har sammanställts gällande elever i åldrarna 16 år, 16-18 år 

och 16-20 år. Trenden är att elevunderlaget i åldersgruppen 16-20 år 

ökar med 3 procent årligen till 2026.  

• En något osäker del av ökningen i elevunderlaget beror på att gruppen 

nyanlända generellt är mer svårprognosticerad bland annat då gruppen 

tenderar att vara mer rörlig över landet, samt att även denna grupp 

påverkas av pandemin. Dock fortsätter gruppen att minska varje år 

sedan 2017. 

• Kriget i Ukraina bidrar ytterligare till osäkerhet kring elevunderlag. 

• Allt fler GR-kommuner anordnar sökbara introduktionsprogram för 

övergång till studier på nationellt program eller för övergång till 

arbetslivet.  
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• Arbetet med att förhindra avbrott och att leda ungdomar tillbaka till 

gymnasieskolan är fortsatt en viktig parameter. 

• Andelen elever som antas till en yrkesutbildning minskade något under 

2021 och var då tillbaka på 2019 år nivå.  

• Vid antagningen 2020 till år 1 omfattade yrkesprogrammen 24 % av 

elevgruppen och de högskoleförberedande programmen 76 %.  

• Lärarlönerna (exklusive särskilda statsbidrag) påverkas främst på grund 

av högre ingångslöner. Orsakerna är fortsatt ökad konkurrens om 

behöriga lärare.  

• Skollagens krav på att kommunerna skall ge eleven mer stöd har skärpts 

vilket kan medföra högre kostnader. 

• Den regionala rapporten om det gymnasiala utbudet är fortsatt 

användbar i det regionala samrådet kring utbildningsplanering. 

• Sveriges kommuner och regioner (SKR) beskriver i Ekonomirapport 

från maj 2021 pandemins påverkan som ” Omställningen till 

distansundervisningen i gymnasieskolan och delar av grundskolan har 

inte haft någon större påverkan på kostnaderna på nationell nivå. 

Jämfört med verksamheternas budget har det varit övervägande högre 

kostnader än förväntat inom gymnasieskolan – en fjärdedel av 

kommunerna uppger negativ budgetavvikelse, medan hälften så många 

uppger det motsatta. Slående är att nästan ingen kommun uppger att 

pandemin varit huvudorsaken bakom budgetavvikelserna, utan att det 

handlar om mer löpande frågor så som antalet elever, programval, 

ekonomistyrning och interkommunal ersättning.” Denna påverkan kan i 

viss grad även ses under detta år.  

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan – 

ekonomisk reglering 

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan 2019/2020 – 2022/2023  

I avtalet regleras bland annat ett antal ekonomiska förutsättningar. Dessa 

gäller: 

• Prislista 

• Avstämningsdatum 

• Resor 

• Elever med specifika, individuella behov 

• Utbildning i kombination studier/idrott 

• Elev- och ansvarsförsäkring 

• Investeringar 

 

Se avtalet för beskrivning av den ekonomiska överenskommelsen. 
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Omvärldsfaktorer och iakttagelser kring gymnasiesärskolan 

Lärarlönerna (exklusive särskilda statsbidrag) påverkas främst på grund av 

högre ingångslöner. Orsakerna är fortsatt ökad konkurrens om behöriga lärare. 

Antalet antagna till gymnasiesärskolan minskade mellan 2019 och 2020.  

Gymnasieekonomnätverkets idé- och 

erfarenhetsutbyte  

Idé- och erfarenhetsutbyte har genomförts kring bland annat: 

• Covid-19 och dess effekter 

• Ökade elevkullar 

• ELIN 

• Samverkansavtal 2023/2024-2026/2027 

• Utbudsrapporten 

• Propositioner som påverkar gymnasieskolan 
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Förbundsstyrelsen

Protokoll 2022-09-30
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Anders Personsgatan 8, Göteborg

Protokollsutdrag
§ 410. Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan år 2023 
Diarienummer: 2022-00025

Beslut

Medlemskommunerna rekommenderas att fatta beslut om förslag till 
interkommunal ersättning (IKE) för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i 
Göteborgsregionens kommuner kalenderåret 2023.

Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2022.

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.

Sammanfattning och bakgrund

Arbetet med interkommunal ersättning har utförts på uppdrag av 
Utbildningschefsnätverket genom Gymnasieekonomnätverket bestående av 
gymnasieekonomer som i samverkan med medlemskommunerna arbetat fram 
ett förslag. Arbetet har byggt på principer fastställda läsåret 1997/1998. 

Utbildningschefsnätverket och Utbildningsgruppen har godkänt ärendet.

Beslutsunderlag

Bilaga 1: GR:s modell för IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola
Bilaga 2: Prislista Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 
gymnasiesärskola 2023
Bilaga 3: Beräkning index för interkommunal ersättning inom gymnasieskola 
och gymnasiesärskola 2023
Bilaga 4: Rapport Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 
gymnasiesärskola 2023

Skickas till

Medlemskommunerna

Vid protokollet:

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare
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Protokoll 2022-09-30
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Handläggarens namn
Kajsa Danesjö

2022-10-12

Förslag till interkommunal ersättning inom kommunal
vuxenutbildning i Göteborgsregionen år 2023 (Dnr KS2022/1978-
2)

Sammanfattning

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tar varje år fram ett förslag till interkommunal
ersättning för kommande år som ska godkännas av varje medlemskommun.
Förbundsstyrelsen rekommenderar medlemskommunerna att fastställa priserna för kommunal
vuxenutbildning i GR senast den 30 november 2022. Beräkningen har gjorts utifrån fastställda
principer inom GR. Överenskommelsen underlättar för studerande att söka utbildningar inom hela
regionen. Förslaget innebär att priserna som tillämpas för nuvarande period, 2022-01-01 – 2022-
12-31, föreslås vara oförändrade under 2023.

Juridisk bedömning

Av 20 kap. 15 § skollagen framgår att en kommun har rätt att få ersättning för
utbildningskostnaderna från elevens hemkommun under förutsättning att hemkommunen meddelat
att eleven har rätt delta i utbildningen. Överenskommelsen inom Göteborgsregionen innebär att
kommunerna i förväg kommit överens om vilket pris som gäller.

Av Kommunstyrelsens delegeringsordning, F2, framgår att utskottet för bildning och lärande har
delegation på beslut som rör samverkansavtal och priser inom Göteborgsregionen.

Förvaltningens bedömning

Kommunerna inom Göteborgsregionen har under flera år haft en gemensam överenskommelse
kring den interkommunala ersättningen. Överenskommelsen underlättar för studerande att söka
utbildningar inom hela regionen samtidigt som det ger förutsättningar för en effektiv och likvärdig
hantering av ersättning mellan kommunerna.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål

Ärendet har koppling till kommunfullmäktiges första strategiska mål om att ge förutsättningar för
livslångt lärande och det femte målet att medborgare och näringsliv ska känna ett ökat förtroende
för kommunen. Samarbetet i Göteborgsregionen ger bättre förutsättningar för att studerande ska
välja en utbildning som passar dem. En gemensam prislista inom samverkansområdet ger bättre
förutsättningar för att utnyttja kommunens resurser på bästa sätt eftersom det minskar den
administrativa belastningen.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030

Ärendet har koppling till målet om en god utbildning för alla. För att utbildningssystemet ska möta
människors behov genom hela livet behöver möjlighet till gymnasie-, yrkes och högre utbildning
ges. Vuxenutbildningen är avgörande för att ge alla män och kvinnor möjlighet till utbildning.
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Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Inget av Kungälvs kommuns styrdokument står i strid med förslag till beslut.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Att kommunerna inom Göteborgsregionen är överens om den interkommunala ersättningen gör det 
enklare för studerande att gå i verksamheter utanför den egna kommunen. Det underlättar också 
för Kungälvs kommun att ta emot studerande från andra kommuner inom samverkansområdet.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Förslag till beslut har ingen påverkan ur medarbetarperspektiv. 

Ekonomisk bedömning
Ärendet gäller utbildningar där interkommunal ersättning inom Göteborgsregionen utgår och avser 
utbildning på grundläggande nivå, utbildning på gymnasial nivå, Komvux som särskild utbildning 
samt utbildning i svenska för invandrare. Föreslagen prisnivå för 2023 är oförändrad sedan 2022.

Förslag till beslut
Följande priser fastställs för kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2023: 

1. för grundläggande kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng. Enhetspriset 
gäller för undervisning som ges både genom klassrumsundervisning och genom flexibel 
undervisning, 
2. för teoretiska gymnasiala kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng. 
Enhetspriset gäller för undervisning som ges både genom klassrumsundervisning och 
genom flexibel undervisning, 
3. för grundläggande och gymnasiala distanskurser tillämpas ett enhetspris på 36 kronor 
per poäng, 
4. för gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar tillämpas bilaterala 
förhandlingar mellan berörda kommuner, 
5. för elever inom Komvux som särskild utbildning tillämpas bilaterala förhandlingar 
mellan berörda kommuner, 
6. för utbildning i svenska för invandrare tillämpas ersättning enligt följande: 
Studieväg 1: 60 kronor per timme 
Studieväg 2: 50 kronor per timme 
Studieväg 3: 45 kronor per timme.

Tanja Tajic Björkman Dennis Reinhold
Verksamhetschef kompetenscentrum Sektorchef bildning och lärande

Expedieras till: Kajsa Danesjö

För kännedom 
till:
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Förbundsstyrelsen

Protokoll 2022-09-30
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: Anders Personsgatan 8, Göteborg

Protokollsutdrag
§ 411. Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning år 

2023 
Diarienummer: 2022-00024

Beslut

Medlemskommunerna rekommenderas att fastställa priser för kommunal 
vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2023 enligt bilaga daterad 2022-04-12.

Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2022.

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2023 
avser de kurser inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det regionala 
samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. De följer gängse prismodell. 
Priserna som tillämpas för 2022-01-01—2022-12-31 föreslås vara oförändrade 
under 2023, enligt bilaga.

Vuxenutbildningsnätverket har den 2022-04-12 ställt sig bakom förslaget.
Utbildningschefsnätverket och Utbildningsgruppen har ställt sig bakom 

förslaget.

Beslutsunderlag

 Prislista för interkommunal ersättning inom kommunal 
vuxenutbildning år 2023

 Protokollsutdrag Utbildningsgruppen

Skickas till

Medlemskommunerna

Vid protokollet:

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare
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Interkommunal ersättning (IKE) 2023 

 

Förbundsstyrelsen – ärende 3  

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Marie Egerstad, chef Vuxenutbildningen, Ulrika Krabbe, 

projektledare 

Datum: 2022-06-23, diarienummer: 2022-00024.713 

 

Förslag till interkommunal ersättning inom 
kommunal vuxenutbildning i 
Göteborgsregionen år 2023 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås rekommendera medlemskommunerna att fastställa priser för 

kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2023 enligt bilaga daterad 2022-04-12. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 

november 2022. 

Förbundsstyrelsen föreslås omedelbart justera denna protokollsparagraf. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2023 avser 

de kurser inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det regionala 

samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. De följer gängse prismodell. 

Ärendet gäller utbildningar där interkommunal ersättning inom 

Göteborgsregionen utgår och avser utbildning på grundläggande nivå, utbildning 

på gymnasial nivå, Komvux som särskild utbildning samt utbildning i svenska för 

invandrare. 

 

Priserna som tillämpas för 2022-01-01—2022-12-31 föreslås vara oförändrade 

under 2023, enligt bilaga. 

 

Vuxenutbildningsnätverket har den 2022-04-12 ställt sig bakom förslaget. 

 

Utbildningschefsnätverket och Utbildningsgruppen har ställt sig bakom förslaget. 

Beslutsunderlag 

• Prislista för interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning 

år 2023 

• Protokollsutdrag Utbildningsgruppen 

 

 

 

Gitte Caous  

Förbundsdirektör 

  

Fredrik Zeybrandt     

Utbildningschef    

 



102/22 Förslag till interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen år 2023 - KS2022/1978-2 Förslag till interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen år 2023 : Ärende 3  Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning i GR år 2023.pdf

   

   1 (1) 

Utbildningsgruppen 

Protokoll 2022-06-23 
Göteborgsregionens kommunalförbund 
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg 

 

 

Protokollsutdrag 

§43. Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning år 2023 

Dnr 2022-00024.713 

 

Beslut 

Utbildningsgruppen beslutade 

 

att föreslå Förbundsstyrelsen att rekommendera medlemskommunerna att 

fastställa priser för kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2023 enligt 

bilaga daterad 2022-04-12 samt  

 

att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2023 

avser de kurser inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det regionala 

samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. De följer gängse prismodell. 

Ärendet gäller utbildningar där interkommunal ersättning inom 

Göteborgsregionen utgår och avser utbildning på grundläggande nivå, 

utbildning på gymnasial nivå, Komvux som särskild utbildning samt utbildning i 

svenska för invandrare. 

 

Priserna som tillämpas för 2022-01-01—2022-12-31 föreslås vara oförändrade 

under 2023, enligt bilaga. 

 

Vuxenutbildningsnätverket har den 2022-04-12 ställt sig bakom förslaget. 

 

Utbildningsgruppen föreslås besluta i enlighet med förslag till beslut under 

förutsättning att Utbildningschefsnätverket för sin del fattar beslut den 17 juni. 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Prislista för interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning 

år 2023 

 

Vid protokollet: 

Ann-Sofie Gillner 

Sekreterare 

 

Justeras: 

Helene Odenjung             Renée Bengtsson 

Ordförande               Justerare 
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Interkommunal ersättning (IKE) 2023 

 

Bilaga 1, Prislista för IKE inom kommunal vuxenutbildning 
 
Utbildningsgruppen 

Handläggare: Marie Egerstad, chef Vuxenutbildningen 

Datum: 2022-04-12 

 

Prislista för interkommunal ersättning 

inom kommunal vuxenutbildning 2023 
 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2023 avser 

de kurser inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det regionala 

samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. De följer gängse prismodell. 

Ärendet gäller utbildningar där interkommunal ersättning inom Göteborgsregionen 

utgår och avser utbildning på grundläggande nivå, utbildning på gymnasial nivå, 

Komvux som särskild utbildning samt utbildning i svenska för invandrare. 

 

Under 2022-01-01—2022-12-31 tillämpas nedanstående priser. Dessa föreslås 

vara oförändrade under 2023: 

 

a. för grundläggande kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng. 

Enhetspriset gäller för undervisning som ges både genom 

klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning,  

 

b. för teoretiska gymnasiala kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per 

poäng. Enhetspriset gäller för undervisning som ges både genom 

klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning,  

 

c. för grundläggande och gymnasiala distanskurser tillämpas ett enhetspris på 

36 kronor per poäng, 

 

d. för gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar tillämpas 

bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner,  

 

e. för elever inom Komvux som särskild utbildning tillämpas bilaterala 

förhandlingar mellan berörda kommuner,  

 

f. för utbildning i svenska för invandrare tillämpas ersättning enligt följande:  

   

   Studieväg 1: 60 kronor per timme  

   Studieväg 2: 50 kronor per timme  

   Studieväg 3: 45 kronor per timme. 

 

Vuxenutbildningsnätverket har den 2022-04-12 ställt sig bakom förslaget. 

 

Marie Egerstad        Ulrika Krabbe 

Chef, vuxenutbildningen    Projektledare, vuxenutbildningen 

Göteborgsregionen      Göteborgsregionen 
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Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-11-01

Handläggarens namn
Johanna Rydberg

2022-10-20

Uppdaterade riktlinjer för faktisk lokalhyra till huvudmän inom
förskola och skola (Dnr KS2022/0789-1)

Sammanfattning

Av skol- respektive gymnasieförordningen (2010:2039) 14 kap. 6 § respektive 13 kap. 5 §) framgår
att kommuner, om det finns särskilda skäl för det kan frångå huvudregeln om att fristående
huvudmän ska ersättas med kommunens genomsnittliga lokalkostnad. Förvaltningen föreslår en
uppdatering av befintliga riktlinjer för faktisk lokalhyra till fristående huvudmän inom förskola och
skola för att tydliggöra förutsättningarna för bidrag. Förvaltningen föreslår att en huvudman får
ersättning för sin faktiska lokalhyra som kan uppgå till maximalt dubbelt så mycket i ersättning
jämfört med kommunens genomsnittliga lokalkostnad. Det uppdaterade förslaget innebär att det blir
tydligare att det är Kungälvs kommuns befolkningsprognos och behovet av platser framöver som
ligger till grund för bedömningen av behovet av antalet platser och att ersättningen gäller för ett
kalenderår i taget. Koppling till de politiska målen och Agenda 2030 föreslås även flyttas från
riktlinjerna till tjänsteskrivelsen.

Juridisk bedömning

Nedanstående bedömning har gjorts av kommunjurist.

Kommunen är enligt gällande lagstiftning skyldig att betala ut olika ersättningar och bidrag till
fristående huvudmän. Det är av den anledningen inom ramen för den kommunala kompetensen att
det beslutas om riktlinjer för hur de här ersättningarna och bidragen ska betalas ut.

När det gäller ersättning för lokalkostnader är utgångspunkten enligt gällande författningar (14 kap.
6 § 1 st skolförordningen (2011:185) samt 13 kap. 5 § gymnasieförordningen (2010:2039)) att
ersättningen till fristående huvudmän ska motsvara kommunens genomsnittliga lokalkostnad per
elev i motsvarande verksamhet.

Den fristående huvudmannens faktiska lokalkostnader kan ersättas om det finns särskilda skäl. Av
förarbeten (prop. 2009/10:157, s. 31) framgår att det kan röra sig om följande tre situationer:

1) En liten kommun med endast ett fåtal skolor som nyligen renoverats till en hög kostnad
och/eller har nybyggda skolor alternativt om kommunens skolor har en onormalt låg
kostnadsnivå till följd av låg standard eller eftersatt underhåll.

2) En till ytan stor kommun med stora geografiska skillnader i lokalkostnader mellan skolor i
glesbygd respektive tätort, där den genomsnittliga lokalkostnaden för kommunens
lokalkostnader inte är representativ för den del där den fristående skolan ligger.

3) Intresset för att nya förskolor, skolor och annan verksamhet överhuvudtaget ska kunna komma
till stånd, trots att kostnaderna vid nyproduktion är högre är kommunens genomsnittliga
lokalkostnader. Det innebär att kommunen gör en bedömning av om intresset för
nyproduktionen är stort kan bidrag för faktisk lokalhyra betalas ut.



103/22 Riktlinjer för faktisk lokalhyra till huvudmän inom förskola och skola - KS2022/0789-1 Riktlinjer för faktisk lokalhyra till huvudmän inom förskola och skola : Uppdaterade riktlinjer för faktisk lokalhyra till huvudmän inom förskola och skola

2 (4)

Sammanfattningsvis är det förenligt med gällande lagstiftning att kommunstyrelsen beslutar om 
föreslagna riktlinjer. De situationer när ersättning för den faktiska lokalkostnaden kan betalas ut 
bedöms ha stöd i gällande författningar och i förarbeten. 

Förvaltningens bedömning
Andra kommuner
Av den omvärldsbevakning som förvaltningen gjort kring riktlinjer för faktiskt lokalhyra i andra 
kommuner framgår att det är ovanligt att betala ut bidrag för faktisk lokalhyra och att få kommuner 
har riktlinjer för det. Knivsta kommun har däremot angett i sin resursfördelningsmodell att om det 
finns särskilda skäl ska ersättning för lokalkostnader motsvara den fristående huvudmannens 
faktiska kostnader, om dessa är skäliga. Täby kommun har däremot två beslut avseende två 
ansökningar om faktisk lokalhyra. Den ena avser en ansökan från en grundskola som i dagsläget är 
föremål för en laglighetsprövning. Laglighetsprövning innebär att domstolen prövar om ett 
kommunalt beslut kommit till på laglig väg. Domstolen prövar inte beslutets lämplighet. Det andra 
gäller en ansökan från en förskola vilket Täby kommun avslagit.

Bedömning
Fristående enheter erhåller en lokalpeng som avser ersättning för lokalkostnader. Ersättning utgår 
med en lokalpeng per elev, beräknad som kommunens genomsnittliga lokalkostnad per elev i 
motsvarande verksamhet. Om det finns särskilda skäl ska ersättningen för lokalkostnader i stället 
högst motsvara den fristående huvudmannens faktiska kostnader, om dessa är skäliga. Lokalpeng 
utgår inte till pedagogisk omsorg.
Förvaltningen bedömer att de nuvarande riktlinjer för faktisk lokalhyra behöver uppdateras för att 
tydliggöra förutsättningarna för bidraget. Förvaltningen föreslår att följande villkor ska gälla för att få 
ersättning för faktisk lokalhyra:

o Intresset för att nybyggnation av förskolor, skolor och annan verksamhet överhuvudtaget 
ska kunna komma till stånd är stort. Det finns ett stort behov av platser i förskola och skola i 
aktuellt område under minst fem år från det att verksamheten flyttar in i de nyproducerade 
lokalerna. Bedömningen av behovet av platser i förskola och skola utgår från Kungälvs 
kommuns befolkningsprognos i relation till befintligt antal platser och pågående 
byggnationer.

o Beslut om ersättning för faktisk lokalkostnad gäller för ett år i taget. 
o Ersättning kan betalas ut för högst 15 år.
o Lokalkostnaden bedöms som skälig av hyresansvarig och kan verifieras av ett hyresavtal.
o Ersättning utgår endast för barn och elever folkbokförda i Kungälvs kommun.
o Ersättning betalas ut enligt ordinarie rutiner för utbetalning av grundbelopp.
o Ersättning utgår endast under den tid faktisk lokalkostnad per barn/elev är minst 10 procent 

högre jämfört med kommunens genomsnittliga lokalkostnader per barn/elev
o Ersättning för faktisk lokalhyra kan maximalt uppgå till det dubbla beloppet av kommunens 

genomsnittliga lokalkostnad per barn/elev.

Av de nuvarande riktlinjerna framgår att det ska finnas ett substantiellt behov av platser under minst 
fem år och att ersättning betalas ut för högst 15 år. Förvaltningen föreslår en uppdatering kring vad 
som ligger till grund för bedömningen av behovet och att ersättning gäller för ett kalenderår i taget. I 
inledningen för de nuvarande riktlinjerna framgår att riktlinjerna omfattar ersättning i samband med 
nyetablering, nybyggnation eller liknande. Kopplingen till de politiska målen och Agenda 2030 har 
även flyttats från riktlinjerna till tjänsteskrivelsen. 

Förvaltningen föreslår att ersättning ska utgå från huvudmannens faktiska lokalhyra under 
förutsättning att hyran är rimlig och maximalt uppgår till det dubbla beloppet av kommunens 
genomsnittliga lokalkostnader per barn/elev i motsvarande verksamhet. 

Taket om ersättning för max tio kvadratmeter bruksarea per elev tas bort. Tio kvadratmeter 
bruksarea används som ett riktmärke i samband med nybyggnation av kommunens skolor, men i 
den här ytan ingår inte idrottshall. Hyran för idrottshall påverkas av flera faktorer, till exempel hur 
stor del av hallen som används och vilka aktörer som hyr hallen. Förvaltningen bedömer därmed att 
det kan vara missvisande att ta fram en ersättning per kvadratmeter för idrottshall. Förvaltningen 
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bedömer att en ersättning för faktisk lokalhyra utifrån huvudmannens faktiska hyra stämmer bättre 
överens med syftet, att uppmuntra nyetablering av förskolor och skolor i områden i Kungälvs 
kommun där det finns ett stort behov av utökning av antalet platser. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål nummer 4 om att ge goda 
förutsättningar för livslångt lärande. Riktlinjer för faktisk lokalhyra ger förutsättningar för att upprätta 
kvalitativa lokaler i hela kommunen. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har koppling till mål nummer 4 ”God utbildning för alla” och delmål 4.A ”Skapa 
inkluderande och trygga utbildningsmiljöer”. Riktlinjerna ger bättre förutsättningar för fristående 
huvudmän att bygga lokaler som är ändamålsenliga lärandemiljöer för alla. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Riktlinjer för faktisk lokalhyra står inte i konflikt med andra strategiska dokument och har direkt 
koppling till de befintliga riktlinjerna om bidrag för faktisk lokalhyra. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 

I kommunens ytterområden finns lägre utbud av lokaler jämfört med centrala Kungälv, vilket gör det 
svårare för fristående skolor att etablera sig och bygga nytt. Ersättning för faktisk lokalhyra ger 
bättre förutsättningar för fristående skolor och huvudmän att etablera sig. De uppdaterade 
riktlinjerna för faktisk lokalhyra syftar till att säkerställa att grundbelopp för faktisk lokalhyra endast 
betalas ut i vissa särskilda fall. Av riktlinjerna framgår att huvudregeln, att fristående huvudmän ska 
ersättas för sina genomsnittliga lokalkostnader ligger fast. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Att handlägga och begära in underlag för faktisk lokalhyra är tidskrävande och administrativt 
krävande. En förutsättning för att i vissa fall betala ut faktisk lokalhyra är att riktlinjerna gör det 
tydligt för fristående huvudmän såväl som förvaltningen när det är aktuellt att söka. Uppdaterade 
riktlinjer för faktisk lokalhyra ger bättre förutsättningar att handlägga grundbelopp för faktisk 
lokalhyra på ett effektivt och rättssäkert sätt. 

Ekonomisk bedömning
Utan tydliga principer för vilka nyetableringar som kan få en högre ersättning och hur stor 
ersättningen ska vara och under hur lång tid, riskerar ersättning för faktisk lokalhyra att bli 
kostnadsdrivande. En uppdatering av riktlinjerna för faktisk lokalhyra innebär att taket för faktisk 
lokalhyra tas bort. Även om taket tas bort finns det fortfarande en begränsning för hur mycket en 
huvudman kan få eftersom ersättningen fortfarande ska bedömas som rimlig. Bedömningen om 
lokalkostnaderna är rimlig görs genom jämförelse av liknande objekt. 

Exempel ersättning faktisk lokalhyra 
En huvudman har 210 elever, varav 200 elever är folkbokförda i Kungälvs kommun. Den totala 
hyran är 4 500 000 kronor. 
4 500 000 kr / 210 elever = 21 429 kr/elev.
21 429 kr * 200 elever = 4 285 800 kr
Slutsats: Huvudmannen får totalt 4 285 800 kr i grundbelopp för faktisk lokalhyra, det vill säga 
21 429 kr per elev. Om alla elever skulle vara folkbokförda i Kungälvs kommun skulle det totala 
grundbeloppet för faktisk lokalhyra vara 4 500 000 kronor. 

Exempel beräkning ersättning faktisk lokalhyra med befintliga riktlinjer 
En huvudman har 210 elever, varav 200 elever är folkbokförda i Kungälvs kommun. Den totala 
hyran är 4 500 000 kronor. I befintliga riktlinjer är ersättningen 1 800 kronor per kvadratmeter 
bruksarea. 

200 elever * 1 800 kronor/kvadratmeter * 10 kvadratmeter=3 600 000 kr
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Slutsats: Huvudmannen får totalt 3 600 000 kr i grundbelopp för faktisk lokalhyra, det vill säga 
18 000 kr per elev. Om alla elever skulle vara folkbokförda i Kungälvs kommun skulle det totala 
grundbeloppet för faktisk lokalhyra vara 3 780 000 kronor.

Exemplet ovan visar att den fristående huvudmannen, under förutsättning att lokalkostnaderna 
bedöms vara rimlig och uppgår till maximalt det dubbla beloppet av kommunens genomsnittliga 
lokalkostnader, får ett högre grundbelopp för faktisk lokalhyra med de uppdaterade riktlinjerna. De 
uppdaterade riktlinjerna skulle även kunna innebära ett lägre grundbelopp för faktisk lokalhyra 
eftersom bidraget grundar sig på den faktiska lokalhyran för huvudmannen.

Grundbelopp med ersättning för faktiska lokalkostnader jämfört med ersättning baserat på 
kommunens genomsnittliga kostnader
Om ersättning för faktisk lokalhyra beviljas, blir denna en del utav grundbeloppet i stället för att 
lokalkostnaderna kompenseras med kommunens genomsnittliga lokalkostnader. 
Tabellen nedan visar Kungälvs kommuns genomsnittliga lokalkostnad i grundskola årskurs 
Förskoleklass samt årskurs 1-9 år 2022. Denna kostnadspost är en del utav det samlade 
grundbeloppet och utbetalas till fristående huvudmän som ej beviljats ersättning för faktiska 
lokalkostnader. En huvudman får 11 577 kr per elev i årskurs 1-9 i ersättning för lokalkostnader. 

Grundbelopp till fristående grundskolor år 2022 – lokalkostnader
Bidrag per elev Förskoleklass Årskurs 1-9
Lokalkostnader 8 934 kr 10 603 kr
Administration 3 % 268 kr 318 kr
Moms 6 % 552 kr 655 kr
Grundbelopp 9 754 kr 11 577 kr

Sedan riktlinjerna antogs har endast en huvudmän, Mona Hurtig Skola AB som är huvudman för 
Kärna skola beviljats bidrag för faktisk lokalhyra. Bidrag har beviljats med 18 000 kr per elev för 
perioden 2022-08-15 till 2022-12-31 till följd av att Kärna skola flyttade till nybyggda lokaler inför ht-
2022. I dagsläget gör förvaltningen bedömningen att det inte är fler som är berättigade bidraget, 
men bidraget är viktigt för fler fristående aktörer på sikt ska vilja etablera sig i områden där vi har ett 
stort behov av platser.

Förslag till beslut
1. Riktlinjer för ersättning för faktisk lokalhyra för huvudmän inom förskola och skola 

antas och ersättare tidigare antagna riktlinjer om faktisk lokalhyra (Dnr KS2020/0964, 
§ 207/2020).

Dennis Reinhold Pia Jakobsson
Sektorchef Ekonomichef

Expedieras till: Johanna Rydberg, Helena Odinge

För kännedom till: Åsa Berglie
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1. Inledning
Av 14 kap 6 § skolförordningen (2011:185) respektive 13 kap. 5 § gymnasieförordningen framgår att
kommuner, om det finns särskilda skäl för det kan frångå huvudregeln om att fristående huvudmän ska
ersättas med genomsnittlig lokalkostnad. Det finns ett par undantag från huvudregeln om
genomsnittliga lokalkostnader. Ett sådant undantag innebär att kommunen kan ta hänsyn till intresset
för att förskolor, skolor och andra verksamheter överhuvudtaget ska starta och att kostnaden för
nyproduktion är högre än kommunens genomsnittliga lokalkostnader (Prop. 2009/10:157, sid 31). Av
riktlinjerna framgår vad som ligger till grund för bedömningen om och vad som krävs för att ansöka.
Huvudregeln är fortfarande att kommunens genomsnittliga lokalkostnader ligger till grund för
beräkningen av bidrag för lokalkostnader.

2. Relation till andra styrdokument

Bidrag till fristående huvudmän regleras framför allt i skollagen, skolförordningen och
gymnasieförordningen. Utöver vad som är redan är reglerat har Kungälvs kommuns riktlinjer för beslut
om ersättning för elever som beviljats förlängd undervisning.

3. Syfte
Riktlinjerna syftar till att uppmuntra nyetablering av förskolor och skolor i områden i Kungälvs
kommun där det finns ett stort behov av utökning av antalet platser. Riktlinjerna tydliggör vad som
krävs för att beviljas bidrag för faktisk lokalhyra och hur bidrag för faktisk lokalhyra beräknas. Bidrag
för faktisk lokalhyra betalas endast ut i undantagsfall.

4. Mål och viljeinriktning
Målet med riktlinjerna är att ge goda förutsättningar för utbud av lokaler för förskola och skola i hela
kommunen.

5. Definition av faktisk lokalkostnad
Faktisk lokalkostnad grundar sig på Skatteverkets bedömning av vad som ingår i en hyra. Av
bedömningen framgår att elförbrukning inte ingår i hyran om det avser den faktiska förbrukningen av
el, olja etc. I hyran ingår heller inte kostnader för drift och underhåll. Utöver bedömningen av som
ingår i hyran görs en bedömning av om hyran är rimlig och skälig i förhållande till liknande objekt.

6. Underlag för beslut
Till ansökan om bidrag för faktisk lokalhyra ska följande dokument bifogas:

1. Fastighetsbeteckning
2. Typ av verksamhet
3. Totalt antal placerade barn eller elever på huvudmannens förskola eller skola.
4. Antal placerade barn eller elever på huvudmannens förskola eller skola som är folkbokförda i

Kungälvs kommun.
5. Ritning över byggnaden.
6. Antal kvadratmeter Bruksarea (BRA) i byggnaden, det vill säga alla våningsplans area och

begränsning av omslutande byggnadsdelarnas insida.
7. Om den fristående huvudmannen hyr lokalerna ska hyresavtal inklusive gränsdragningslita mot

hyresvärd bifogas.
8. En beskrivning av verksamheten
9. Datum för när verksamheten flyttade in i lokalerna.
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7. Beräkning av bidrag
Huvudmannen får bidrag för sin faktiska lokalkostnad under förutsättning att lokalkostnaden
bedöms som rimlig av hyresansvarig och uppgår till maximalt det dubbla beloppet av kommunens
genomsnittliga lokalkostnader per barn/elev. Om huvudmannen har elever folkbokförda i annan
kommun reduceras bidraget.

Exempel ersättning faktisk lokalhyra

En huvudman har 210 elever, varav 200 elever är folkbokförda i Kungälvs kommun. Den totala
hyran är 4 500 000 kronor.

4 500 000 kr / 210 elever = 21 429 kr/ elev.

21 429 kr * 200 elever = 4 285 800 kr

Slutsats: Huvudmannen får totalt 4 285 800 kr i grundbelopp för faktisk lokalhyra, det vill säga 21
429 kr per elev. Om alla elever skulle vara folkbokförda i Kungälvs kommun skulle det totala
grundbeloppet för faktisk lokalhyra vara 4 500 000 kronor.

8. Utbetalning av bidrag för faktisk lokalkostnad
Utbetalning av bidrag görs i samband med ordinarie bidrag för grundbelopp och grundar sig på det
faktiska antalet barn/elever i huvudmannens verksamhet enligt Kungälvs kommuns rutiner för
utbetalning av grundbelopp.

9. Villkor för bidraget
Ersättning beviljas för huvudmannens faktiska lokalhyra under förutsättning att:

o Intresset för nybyggnation av förskolor, skolor och annan verksamhet överhuvudtaget ska
kunna komma till stånd är stort. Det finns ett stort behov av platser i förskola och skola i
aktuellt område under minst fem år från det att verksamheten flyttar in i de nyproducerade
lokalerna. Bedömningen av behovet av platser i förskola och skola utgår från Kungälvs
kommuns befolkningsprognos i relation till befintligt antal platser och pågående byggnationer.

o Beslut om ersättning för faktisk lokalkostnad gäller för ett år i taget.
o Ersättning kan betalas ut för högst 15 år.
o Lokalkostnaden bedöms som skälig av hyresansvarig och kan verifieras av ett hyresavtal.
o Ersättning utgår endast för barn och elever folkbokförda i Kungälvs kommun.
o Ersättning betalas ut enligt ordinarie rutiner för utbetalning av grundbelopp.
o Ersättning utgår endast under den tid faktisk lokalkostnad per barn/elev är minst 10 procent

högre jämfört med kommunens genomsnittliga lokalkostnader per barn/elev.
o Ersättning för faktisk lokalhyra kan maximalt uppgå till det dubbla beloppet av kommunens

genomsnittliga lokalkostnad per barn/elev.

10. Levandegöra
Riktlinjerna publiceras under styrdokument på Kungälvs kommuns hemsida.

11. Uppföljning
Riktlinjerna följs upp var fjärde år om revideringar inte behövs tidigare utifrån lagändringar och av
annat skäl.
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