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Kommunstyrelsen

Interkommunala ersättningar och bidrag till fristående
verksamheter 2021 - förskola, skola
KS2020/625/03
Förslag till beslut
1. Interkommunala ersättningsbelopp och bidragsbelopp till fristående
verksamheter fastställas enligt nedan, med komplettering av
riksrekryterande program.
2. Ersättning för elever på Riksidrottsgymnasium (RIG) utgår under
maximalt tre läsår.
3. Ersättning för gymnasieelever i årskurs 4 beslutas i varje enskilt fall
och anpassas till det antal poäng som återstår.
4. Ersättning för grundsärskola, gymnasiesärskola och IM-program är
lägsta pris, beslut fattas i varje enskilt fall.
5. Delegera till skolchef och biträdande skolchef att fatta bidragsbeslut för
var och en av de enskilda huvudmän där det finns barn och elever
hemmahörande i Sunne kommun.
Interkommunal
ersättning
kr/barn/elev

Bidrag till
fristående
verksamheter
kr/barn/elev

120 473

128 275

33 533

35 921

Förskoleklass

64 449

68 316

Grundskola, årsk 1-6

83 177

88 167

Förskola
Fritidshem
Förskoleklass och grundskola

Grundsärskola, årsk 1-6

Postadress
Sunne kommun
1. Barns, ungas och vuxnas
lärande
686 80 Sunne

Besöksadress
Barns, ungas och vuxnas
lärande
SUNNE

206 842

Telefon
0565-160 00 växel

Internet och fax
www.sunne.se

Giro och org.nr
744-2684 bankgiro

0565-16059 direkt

Ylva.winther@sunne.se

212000-1843 org.nr
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Grundsärskola med inriktning
träningsskola, årsk 1-6

489 062

Grundskola, årsk 7-9
Grundsärskola, årsk 7-9

93 355

98 957

227 028

Grundsärskola med inriktning
träningsskola, årsk 7-9

520 220

Gymnasieskolan
Naturbruksprogrammet

223 821

237 250

140 041

148 444

programmet, inkl. transport

178 913

189 648

Industritekniska programmet

165 779

175 725

126 073

133 637

126 802

134 410

Fordons-, och transportprogrammet, exkl. transport
Fordons-, och transport-

Naturvetenskapliga
programmet
Samhällsvetenskapsprogrammet

Interkommunal ersättning, riksrekryterande
program gymnasieskolan

kr/elev

Industritekniska programmet,
produkt och maskinteknik

156 625 uppräknat med skolindex
för 2021 (skolindex brukar
publiceras i början av december).

Interkommunal ersättning, gymnasiesärskola
och IM-program,

kr/elev

Gymnasiesärskola, Skog, mark och djur

386 860

Gymnasiesärskola, Fordonsvård och
godshantering

386 860

IM, Naturbruksprogrammet

257 490

IM, Industritekniska programmet

184 421

IM

137 001
Sammanfattning av ärendet
Inför varje nytt budgetår ska kommunerna fatta beslut om interkommunal
ersättning (IKE) och bidrag till fristående verksamheter.
Värmlandskommunerna och Åmål har en gemensam beräkningsgrund som
följer bestämmelserna i skollagen (2010:800), och de kompletterande
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bestämmelser i Skolförordningen (2011:185) 14 kap,
Gymnasieförordningen (2010:2039) 13 kap, samt underlagen i
propositionerna 2008/09:171 (Offentliga bidrag på lika villkor) och
2009/10:157 (Bidragsvillkor för fristående verksamheter). För att beslut
om bidrag till enskilda huvudmän ska kunna prövas genom
förvaltningsbesvär, krävs att beslutet är riktat till just den part det berör (42
§ förvaltningslagen [2017:900]. FL).
Utöver ovanstående ersättningsbelopp kan i vissa fall, i samråd med
barnets/elevens hemkommun, ersättning tas ut för extraordinära särskilda
stödåtgärder i form av tilläggsbelopp/extraordinärt särskilt stöd, se
kommunens riktlinjer för tilläggsbelopp/ersättning för extraordinärt särskilt
stöd. Ansökan och bedömning sker i varje enskilt fall.

Utredning av ärendet
Ersättningarna är uträknade enligt den gemensamma modell som
Värmlandskommunerna kommit överens om. Ersättningarna är
framräknade utifrån likabehandlingsprincipen, vilket innebär att
ersättningarna motsvarar det belopp och de resurser kommunens egna
verksamheter tilldelas. I beloppen ingår undervisning, läromedel, elevvård,
måltider, och lokalkostnader. Administration beräknas med en schablon
om 3 %, och i bidraget till fristående verksamheter ingår även 6 %
momskompensation. För förskola och fritidshem görs avdrag för
föräldraavgifter.
För den riksrekryterande yrkesutbildningen för industritekniska
programmet med inriktning produkt och maskinteknik vid Sunne
gymnasieskola/Broby räknas ersättningen upp med skolindex, enligt beslut
från Skolverket.
Ersättningarna för grundsärskola, gymnasiesärskola och IM-program är
lägsta pris. Rektor ska alltid göra en bedömning om resurserna som behövs
för att tillgodose elevens behov ryms inom lägsta pris. Om elevens behov
motiverar ett högre pris ska rektor komma överens med hemkommunen om
ett högre pris.

Beslutsunderlag
Ekonomens tjänsteskrivelse 2020-11-06

Ylva Winther
Skolchef
Beslutet skickas till:
Ekonom
Verksamhetschef
Skoladministratör, SG/Södra Viken
Rektorer

Karina Wahlkrantz
Ekonom

