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Interkommunal ersättning 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att

fastställa interkommunala ersättningar 2021 för perioden
2021-01-01 – 2021-06-30 enligt bilaga 1
fastställa interkommunala ersättningar 2021 för perioden
2021-07-01 – 2021-12-31 enligt bilaga 2.

att

Sammanfattning
Kommunstyrelsen fastställer årligen interkommunala ersättningar
det vill säga de ersättningar mottagande kommun får från Lunds
kommun avseende barn och elever i förskola, grundskola och
fritidshem. Till följd av kommunfullmäktiges beslut 2020-12-17 om
ny internhyresmodell med införande från och med 2021-07-01
presenteras 2 prislistor med olika lokalersättning för det första
respektive andra halvåret 2021.

Underlag för beslutet






Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-01-29
KS AU beslut 2021-01-11 § 6
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-01-07
Interkommunal ersättning 2021
Bilaga 1 - Interkommunal ersättning Jan-Jun 2021
Bilaga 2 – Interkommunal ersättning Jul-Dec 2021

Ärendet
Bakgrund
Kommunstyrelsen fastställer årligen interkommunala ersättningar,
det vill säga den ersättning mottagande kommun får från Lunds
kommun avseende barn och elever i förskola, grundskola och
fritidshem.
De skånska kommunerna har kommit överens om att ersättningarna
från och med år 2011 ska beräknas utifrån gemensamma principer
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vilka i sin tur utgår ifrån lagstiftningen gällande bidrag på lika
villkor. Principerna för den interkommunala ersättningen innebär att
i normalfallet tar ett barn/elev med sig samma ”peng” oavsett
huvudman och i vilken kommun verksamheten bedrivs. Skriftliga
överenskommelser bör dock alltid upprättas där eventuella andra
överenskommelser dokumenteras.
Beräkningen av den interkommunala ersättningen utgår därmed
ifrån beräkningen av skolpengen till de enheter som bedriver
verksamhet i Lunds kommun. Inget avdrag görs för avgifterna i
förskola eftersom dessa debiteras hemkommunen.

Konceptspecifika kostnader för internationella skolor
Särskilda utbildningar som till exempel internationella klasser och
idrottsutbildningar ska enligt de skånska kommunerna
överenskommelse hanteras i särskild ordning med separata avtal
mellan hemkommun och mottagande kommun.
Detta innebär att kommuner som placerar elever på International
School of Lund katedralskolan (ISLK) och Lunds international School
(LIS) ska betala Lunds kommuns fastställda interkommunala
ersättning, inte sin egen som i övrig verksamhet. Utöver detta ska
den placerande kommunen även betala för de konceptspecifika
kostnaderna som uppstår till följd av att skolan följer både den
svenska läroplanen och det internationella IBO-konceptet
(International Baccalaureate Organisation). Det interkommunala
priset för de konceptspecifika kostnaderna motsvarar den ersättning
skolorna får för lundaeleverna och uppgår till 26 088 kronor per elev
för år 2021.

Föredragning
Kommunkontoret har i samarbete med barn- och skolförvaltningen
tagit fram förslag till interkommunala ersättningar 2021 som
överensstämmer med förslag till skolpeng 2021. Underlaget utgår
från kommunfullmäktiges beslut per 2020-12-17 avseende ekonomioch verksamhetsplan 2021-2023 inklusive tekniska justeringar samt
effekterna av ny internhyresmodell från och med 1 juli 2021 vilket
sammanräknat anger barn- och skolnämndens totala budgetram för
2021.
Då ny internhyresmodell beslutats gälla från och med 1 juli 2021
presenteras två prislistor, en för första halvåret med beräkning av
lokalersättning utifrån nuvarande internhyresmodell och en för
andra halvåret med hänsyn tagen till helårseffekt av ny
internhyresmodell i Lunds kommun. Syftet med ny
internhyresmodell är att modellen ska spegla lokalernas direkta
självkostnad i högre omfattning än tidigare. Förändrad
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lokalersättning påverkar även tillägget för ledning, styrning och
gemensamma kostnader då dessa beräknas genom ett procentuellt
påslag på summan av skolpengen och lokalersättningen.
Med hänsyn tagen till samtliga beslut som påverkar barn- och
skolnämndens budgetram för 2021 föreslår kommunkontoret att
den interkommunala ersättningen för 2021 fastställs enligt bilaga 1
och 2.

Beredning
Ärendet har beretts av kommunkontoret och i samråd med barn- och
skolförvaltningen. Ärendet återremitterades vid kommunstyrelsens
arbetsutskott den 11 januari 2021 med uppdrag till
kommunkontoret att i förslaget på interkommunal ersättning
säkerställa att barngruppernas storlek i förskolan kan minskas samt
att förslaget utgår ifrån den ram som antagits i kommunfullmäktige.
Efter samråd mellan kommunkontoret och barn- och
skolförvaltningen beslutade barn- och skolnämnden vid sitt
sammanträde den 19 januari att fastställa internbudget för barn- och
skolnämnden, samt att återremittera verksamhetsplanen med
uppdrag till barn- och skolförvaltningen att återkomma med förslag
på nya utvecklingsmål för att minska förskolegruppernas storlekar
för att uppnå storleken som Skolverket rekommenderade och för att
minska klasstorlekarna i grundskolan
Förslaget till interkommunal ersättning kan därmed nu beslutas av
kommunstyrelsen.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Interkommunala ersättningar ingår i befintlig budget för barn- och
skolnämnden 2021. Förslaget medför inga ekonomiska
konsekvenser.

Christoffer Nilsson
Kommundirektör

Beslutet skickas till
För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontorets ekonomiavdelning
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Utbildningsförvaltningen
Barn- och skolförvaltningen
För kännedom:

