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§ 55

Interkommunala ersättningar och bidrag till fristående
verksamheter 2022 - förskola, skola
Dnr KS/2021:601
Bildningsutskottets förslag till kommunstyrelsen
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.
Interkommunal
ersättning
kr/barn/elev

Bidrag till
fristående
verksamheter
kr/barn/elev

122 754

130 755

33 862

36 297

Förskoleklass

64 955

68 852

Grundskola, årsk 1–6

84 059

89 102

210 412

223 037

499 091

529 036

94 282

99 939

231 723

245 627

533 202

565 194

231 620

245 517

145 357

154 079

Förskola
Fritidshem
Förskoleklass och grundskola

Grundsärskola, årsk 1–6
Grundsärskola med inriktning
träningsskola, årsk 1–6
Grundskola, årsk 7–9
Grundsärskola, årsk 7–9
Grundsärskola med inriktning
träningsskola, årsk 7–9
Gymnasieskolan
Naturbruksprogrammet
Fordons-, och transportprogrammet, exkl. transport
Fordons-, och transportJusterare

Utdragsbestyrkare
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programmet, inkl. transport

185 601

196 737

Industritekniska programmet

170 627

180 865

127 263

134 899

131 415

139 300

Naturvetenskapliga
programmet
Samhällsvetenskapsprogrammet

Interkommunal ersättning, riksrekryterande
program gymnasieskolan

kr/elev

Industritekniska programmet,
produkt och maskinteknik

159 413 uppräknas med skolindex
för 2022 (skolindex brukar
publiceras i början av december).

Interkommunal ersättning, gymnasiesärskola
och IM-program,

kr/elev

Gymnasiesärskola, Naturbruk

399 466

IM, Naturbruksprogrammet

267 668

IM, Industritekniska programmet

186 456

IM

137 638

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
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.
Beslutsunderlag
Ekonomens tjänsteskrivelse
Justerare

Utdragsbestyrkare
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_____
Beslutet skickas till:
Skolchef
Ekonom
Rektorer
Skoladministratör SG/Södra Viken

Justerare

Utdragsbestyrkare

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida

2021-11-01
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Interkommunala ersättningar och bidrag till fristående
verksamheter 2022 - förskola, skola
KS/2021:601
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.
Interkommunal
ersättning
kr/barn/elev

Bidrag till
fristående
verksamheter
kr/barn/elev

122 754

130 755

33 862

36 297

Förskoleklass

64 955

68 852

Grundskola, årsk 1–6

84 059

89 102

210 412

223 037

499 091

529 036

Förskola
Fritidshem
Förskoleklass och grundskola

Grundsärskola, årsk 1–6
Grundsärskola med inriktning
träningsskola, årsk 1–6

Postadress
Sunne kommun
1 Ekonomienheten
686 23 Sunne

Besöksadress
Sunne
Kvarngatan 4

Telefon
Vxl 0565-16000

Internet
sunne.se
karina.wahlkrantz@sunne.se

Giro och org nr
744-2684
21200-1843
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Grundskola, årsk 7–9

94 282

99 939

231 723

245 627

533 202

565 194

231 620

245 517

145 357

154 079

programmet, inkl. transport

185 601

196 737

Industritekniska programmet

170 627

180 865

127 263

134 899

131 415

139 300

Grundsärskola, årsk 7–9
Grundsärskola med inriktning
träningsskola, årsk 7–9
Gymnasieskolan
Naturbruksprogrammet
Fordons-, och transportprogrammet, exkl. transport
Fordons-, och transport-

Naturvetenskapliga
programmet
Samhällsvetenskapsprogrammet

Interkommunal ersättning, riksrekryterande
program gymnasieskolan

kr/elev

Industritekniska programmet,
produkt och maskinteknik

159 413 uppräknas med skolindex
för 2022 (skolindex brukar
publiceras i början av december).

Interkommunal ersättning, gymnasiesärskola
och IM-program,

kr/elev

Gymnasiesärskola, Naturbruk

399 466

IM, Naturbruksprogrammet

267 668

IM, Industritekniska programmet

186 456

IM

137 638
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
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
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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.
Ekonomiska konsekvenser
Barnkonventionen

Ärendet berör barn. En barnkonsekvensanalys bör göras i enlighet med
FN:s barnkonvention.
☐Ja ☒Nej
Bör vara gjort i budgetprocessen.
Beslutsunderlag
Ekonomens tjänsteskrivelse

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

Karina Wahlkrantz
Ekonom

