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Gymnasiesamverkan – principer för interkommunal ersättning.
Beräkningarna baseras i grunden på beslutet om ”lika villkor” och Skollagen.
1. Grundbelopp
•
•
•
•
•
•

Undervisning
Lärverktyg
Elevhälsa
Måltider
Lokalkostnader
Administration (Beräknas enligt självkostnadsprincipen)

2. Tilläggsbelopp
•
•
•

Särskilt stöd
Modersmålsundervisning
I övrigt se punkt 5.

3. Interkommunal ersättning och självkostnadsprincipen i Skollagen
kap. 16
Interkommunal ersättning
50 § En kommun som på ett nationellt program har antagit en elev som inte är
hemmahörande i kommunen eller i samverkansområdet för utbildningen ska
ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av dennes hemkommun
(interkommunal ersättning).
Första stycket gäller även ett landsting som på ett nationellt program har antagit
en elev som inte är hemmahörande i samverkansområdet för utbildningen.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om interkommunal ersättning.
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51 § Om inte den anordnande huvudmannen och elevens hemkommun kommer
överens om annat, och annat inte heller följer av andra och tredje styckena, ska
den interkommunala ersättningen motsvara anordnarens självkostnad.
När eleven har tagits emot i andra hand enligt 47 §, ska ersättningen högst uppgå
till den kostnad som hemkommunen själv har för motsvarande utbildning. Är
anordnarens kostad lägre, ska hemkommunen i stället ersätta den lägre
kostnaden.
När det är fråga om riksrekryterande utbildning eller särskilda varianter inom de
nationella programmen, ska hemkommunen betala det belopp som har beslutats i
varje särskilt fall av Statens skolverk.
Programinriktat individuellt val (IMPRO)
I 17 kap. 35 § skollagen (2010:800) finns bestämmelser om en hemkommuns
skyldighet att i vissa fall lämna bidrag till huvudmannen för elever på
introduktionsprogrammet programinriktat individuellt val.
4. Prissättningen gäller
•
•
•

Nationella program
Inriktningarna BAANL, ESMUS, FPTRA, NBDJU, NBLAN, NBSKO
och NBTRA
IBCP (International Baccalaureate Career-related Programme)

5. Olika former av utbildningar – kostnader
•
•
•
•
•
•
•
•

Programinriktat individuellt val (IMPRO)/ Programinriktat val – förstärkt
grundbelopp för undervisning. Pris enligt det av Skolverket regelbundet
fastställda beloppet.
Nationellt godkända idrottsutbildningar – kostnad 50 % av
riksidrottsförbundets belopp till riksrekryterande idrottsutbildningar (25
000 kr – lagidrott, 30 000 kr individuell idrott).
Belopp – 12 500 kr respektive 15 000 kr.
Riksrekryterande idrottsutbildningar – ingen ersättning utöver
riksidrottsförbundets bidrag.
4-åriga utbildningar (3 år utlagt på 4 år) – får inte överstiga kostnader för 3
år.
Utbildning 4 år (pga att man går om en årskurs) – överenskommelse i
varje enskilt fall, skall avse samma program, beslut skall fattas av rektor
(inte hoppa mellan program = omval ).
Övriga introduktionsprogram – belopp enligt överenskommelse (ej fritt
sök).
Lärlingsutbildning – utreds av IKE-gruppen som följer utvecklingen.

6. Arbetsgrupp IKE m.m. – gymnasiesamverkan
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbetsgruppen (enligt tidigare avtal om gemensam beräkningsgrund för
interkommunal ersättning inom gymnasieskolan) fortsätter sitt arbete.
Gruppen består av två ledamöter från varje hörn i Skåne (SSV, SSO, SNO,
SNV) och KORt (Karlshamn, Olofström och Ronneby) samt en ledamot
från Malmö.
Ledamöterna utses på två år i taget med successivt utbyte.
Gruppen leds av en förvaltningschef.
I gruppen finns ledamöter som representerar både ekonomer och personer
från verksamheten (förvaltningschefer eller motsvarande).
Gruppen ska utveckla tillämpningen av denna och andra.
överenskommelser, avtal och principer och bidra till att lösa eventuella
tvister gällande tolkningar.
Gruppen träffas minst 4 ggr per år. Kommunförbundet Skåne ansvarar för
administrationen.
Gruppen rapporterar till planeringsorganet för gymnasiesamverkan och
vidare till styrgruppen för gymnasiesamverkan.

7. Övriga överenskommelser
•
•
•
•

•
•
•

Ändringar i IKE får inte göras under löpande budgetår, förutom vid stora
strukturella förändringar. Sådana tas upp i IKE-gruppen före eventuell
ändring i IKE. En förutsättning är att beslut om ändring i budget tagits.
Kostnader för avveckling av program skall inte påföras IKE.
Ingen IKE eller bidrag till fristående skolor utgår för ett 4:e år på
Teknikprogrammet.
Ansvar för skolgång för ungdomar som saknar folkbokföringsadress
Inom samverkansområdena för avtalet förskola, skola m fl skolformer
samt avtalet för gymnasieskolan ser vi vistelsekommunen som ansvarig
för skolgång för de ungdomar som saknar folkbokföringsadress.
(Definition: Vistelsekommunen är den kommun där den unge har sin
stadigvarande vistelse/bor). Vistelsekommunen har ansvar för att erbjuda
gymnasial utbildning, oftast i form av introduktionsprogram-språk.
Vistelsekommunen bekostar utbildningen och eftersöker statsbidrag för
densamma. Vad gäller lag om elevresor och rätt till resa mellan skola och
boende ansvarar och finansierar respektive vistelsekommun.
IBCP (International Baccalaureate Career-related Programme) är sökbart
inom gymnasiesamverkan på samma villkor som övriga nationella
program.
Programinriktat val för grupp av elever ersätter och likställs med
Programinriktat individuellt (IMPRO).
Programinriktat val mot enskild elev (ej sökbart) hanteras i likhet med
övriga introduktionsprogram i gällande samverkansavtal. Det hanteras av
hemkommun. Vidare så kan grupp av kommuner själva teckna eventuella
samverkansavtal för att säkerställa tillgång.

