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Förhinder att närvara anmäls till: Eva Ljungmark tel 0303-70 31 74 eller eva.ljungmark@ale.se
Erik Liljeberg
Ordförande

Tid Kl: 09.00-12.00

Plats

Gruppmöte

Medborgarhuset, Alafors

Kl: 8.00-9.00 M, C, L, KD, FiA, MP: A-salen
S, V: D-salen SD: C-salen

Ledamöter Erik Liljeberg (M), ordförande
Johnny Sundling (S)
Jenny Sandqvist (MP)
Ingrid Inhammar (S)
Toni Andersson (S)
Jonas Molin (-)
Elinor Gandee (V)
Lina Bodestad (C)
Lena Camp (SD)
Robert Roos (SD)
Eva Lans Samuelsson (L)

Ersättare Carina Ackerfors (S)
Gunnar Skaven (S)
Aree Said Gaff (S)
Johan Bankel (M)
Magnus Wennergren (M)
Mauricio Jimenez (M)
Gunilla Ulander (FiA)
Tage Lindström (KD)
Anders Börjesson (V)
Alexis Tranmarker (SD)
Sven Nicolaisen (-)

Övriga Åsa Ericson, sektorchef
Eva Ljungmark, nämndsekreterare
Ulrika Gustafsson, verksamhetschef
Helene Petersson, verksamhetschef
Marcus Larsson, administrativ chef
Erik Höglund, utvecklingsledare
Lina Nelin, utredare
Rania Farah, utredare
Aida Jovicevic, rektor
Elma Dzanic, rektor
Atbin Vali Ababaf, controller
Malin Simm Öhrn, controller
Personalföreträdare med närvarorätt
Övriga, se föredragningslistan



FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2)
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-11-16

Ärenden Föredragande Tid

A
B

Upprop
Justering

1 UBN.2022.1 - Fastställande av
föredragningslista

2 UBN.2022.8 - Månadsuppföljning 2022 Atbin Vali Ababaf, Malin Simm
Öhrn

Kl: 09.05

3 UBN.2022.444 - Interkommunal ersättning
inom förskola, pedagogisk omsorg,
förskoleklass, grundskola, fritidshem,
grundsärskola och ISGR år 2023

Atbin Vali Ababaf, Malin Simm
Öhrn

Kl: 09.15

4 UBN.2022.445 - Interkommunal ersättning
inom gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan år 2023

Atbin Vali Ababaf, Malin Simm
Öhrn

5 UBN.2022.446 - Interkommunal ersättning
inom kommunal vuxenutbildning år 2023

Atbin Vali Ababaf, Malin Simm
Öhrn

6 UBN.2022.450 - Remiss Biblioteksplan för Ale
kommun 2023-2026

Ulrika Gustafsson Kl: 09.25

7 UBN.2022.323 - Ägar- och ledningsprövning
vid förändring i styrelsen för förskolorna
Paradiset och Noas Ark

Lina Nelin Kl: 09.40

8 UBN.2021.426 - Riktlinje för skolplikt och
skolpliktsbevakning

Marcus Larsson, Rania Farah Kl: 10.05

9 UBN.2022.477 - Revidering av
delegeringsordning avseende ansvar för
upphandling

Marcus Larsson Kl: 10.25

10 UBN.2022.425 - Extra studietid och utökad
lovskola

Ulrika Gustafsson, Aida Jovicevic,
Erik Höglund

Kl: 10.35

11 UBN.2022.3 - Presentation av grundsärskolan Helene Petersson, Elma Dzanic Kl: 11.05

12 UBN.2022.3 - Aktuellt från sektorn Marcus Larsson Kl: 11.35

13 UBN.2022.4 - Redovisning av
delegeringsbeslut

Kl: 11.45

14 UBN.2022.5 - Delgivningar

15 UBN.2022.3 - Information och övriga frågor



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(3)

Sektor utbildning

Diarienummer: UBN.2022.8
Datum: 2022-11-02
Controller Malin Simm Öhrn

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Utbildningsnämnden

Månadsuppföljning per september 2022

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen.

Sammanfattning

Utbildningsnämnden har för perioden en positiv avvikelse gentemot budget och en prognos
som visar på en budget i balans.

Åsa Ericson Malin Simm Öhrn

Sektorchef Controller

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-11-02 Månadsuppföljning per september 2022
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Ärendet

Utbildningsnämnden har för perioden en positiv avvikelse gentemot budget och en prognos
som visar på en budget i balans.

Under året har sektorn blivit kompenserad för sjuklönekostnader för perioden december 2021-
mars 2022, vilket är inkluderat i sektorns utfall. Inom sektor finns det faktorer som pekar i en
negativ riktning och utifrån riskerna har sektorn tagit fram åtgärder för att uppnå en budget i
balans. I prognosen har sektorn inkluderat åtgärderna och beräknas därmed uppnå en budget i
balans.

Utvecklingsreserven kommer att nyttjas till volymförändringar inom grundskolan, särskolan
och flerspråkighet. Utvecklingsreserven kommer även att nyttjas för kostnader kopplade till
strategiska satsningar på kompetensförsörjning.

Ledning och administration har en positiv avvikelse mot budget för perioden och en prognos
på budget i balans för året. Den positiva avvikelsen består till största del av att
semesterlöneskulden minskat, vilken dock beräknas öka under hösten. Kostnader för
vaktmästeri, IT och semesterlöneskuld beräknas tillkomma under hösten vilket ger en prognos
på en budget i balans.

Förskolan har för perioden en positiv avvikelse mot budget som kan förklaras av
sjuklönekostnadsersättningar och ej återbetalningsskyldighet av statsbidrag. Förskolan
uppvisar på helheten en positiv avvikelse mot budget, men på enhetsnivå uppvisar
förskoleverksamheterna en negativ avvikelse mot budget som till stor del beror på att sektorn
ännu inte blivit kompenserade för lönesatsningar som gjordes i lönerevisionen 2022. Innan
årets slut kommer sektorn bli kompenserade med 2,5mnkr för perioden april-dec gällande de
lönesatsningar som gjorts på barnskötare och lärare. Som helhet beräknas förskolan uppnå en
positiv avvikelse mot budget vid årets slut.
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SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Grundskolan har för perioden en positiv avvikelse som till viss del kan förklaras av
sjuklönekostnadsersättningar samt ett medvetet ekonomiskt arbete ute på enheterna och på
central nivå. Skolenheterna såväl som centrala ansvar visar ett överskott till och med
september månad. Skolenheterna har under hösten arbetat med att anpassa sig till de beviljade
tilläggsanslagen, vilket givit effekt. Skolenheterna prognosisterar dock att i den mån det går
nyttja överskottet tills att det blir en budget i balans exempelvis via olika typer av inköp eller
vid behov nyttjande av vikarier. De centrala ansvaren väntar på kostnader som ännu inte dykt
upp, detta i form av IT-licenser, kulturgarantin och eventuellt ökade kostnader för media. De
centrala ansvaren visar dock på ett överskott i slutet av året. Överskottet centralt beror på
bland annat att kulturgarantin inte nyttjas i sin helhet, sjukfrånvaro samt minskade
tilläggsanslag.

Budgeten för köpta, sålda platser samt skolskjuts visar för perioden en negativ avvikelse mot
budget och beräknas ha ett underskott vid årets slut. Underskottet beror på att taxikostnaderna
ökat mer än index, ökade volymer av elever beviljade skolskjuts, ökade kostnader för
tilläggsbelopp kopplade till köpta platser från staten, samt kostnader för SIS-placerade elever.

Enheten för flerspråkighet har för perioden en negativ avvikelse och en helårsprognos som
visar på en budget i balans. Det ökade språkbehoven från 2021 ser ut att fortsätta under 2022.
Enheten för flerspråkighet tar del av statsbidraget för likvärdig skola samt
utvecklingsreserven för att möta det ökade språkbehovet.

Elevhälsan, Särskola har för perioden en positiv avvikelse vilket förklaras av lägre
personalkostnader samt sjuklönekostnadsersättningar. På helår beräknas enheterna uppvisa en
positiv avvikelse mot budget.

Gymnasiet har för perioden en negativ avvikelse mot budget och beräknar en negativ
avvikelse vid årets slut. De största kostnaderna på gymnasiet omfattar köpta platser och det
mesta tyder på att kostnaderna håller sig inom tilldelad ram. På Ale gymnasium har elevtalet
dock minskat mot budget såväl på vårterminen som höstterminen, vilket innebär att
verksamheten ställer om sin organisation för en budget i balans. Trots dessa förändringar går
det mot ett underskott på Ale gymnasiet vid årets slut.

Komvux har för perioden en positiv avvikelse mot budget och beräknas hamna på en positiv
avvikelse vid årets slut. Överskottet beror främst på svårigheter att rekrytera lärare inom vård-
och omsorg.

IM-Komvux har för perioden en positiv avvikelse mot budget men beräknas hamna på en
budget i balans. Elevantalet är till och med perioden något lägre än det budgeterade och denna
trend ser ut att fortsätta under hösten. För att uppnå en budget i balans kommer personal att
anpassas efter elevtalet.
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Sektor utbildning

Diarienummer: UBN.2022.444
Datum: 2022-11-03
Controller Atbin Vali-Ababaf

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Utbildningsnämnden

Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg,

förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR

år 2023

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden fastställer interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk omsorg,
förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR för kalenderåret 2023 enligt
Göteborgsregionens förbundsstyrelses förslag.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Göteborgsregionens förbundsstyrelse rekommenderar medlemskommunerna att för perioden
2023-01-01 till 2023-12-31 fastställa interkommunal ersättning för Göteborgsregionen
förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR
enligt GR:s förslag.

Vanligtvis baseras prisberäkningen i förslaget på de kostnader som angetts i SCB:s och
Skolverkets senaste jämförelsetal mellan huvudmän. Efter beslut i Utbildningschefsnätverket
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 %.

Åsa Ericson Atbin Vali Ababaf

Sektorchef Controller
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-11-03 Interkommunal ersättning (IKE) inom förskola, pedagogisk

omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola 2023

Protokollsutdrag GR:s förbundsstyre § 409

Tjänsteskrivelse GR:s förbundsstyre § 409

Beslutet skickas till

Göteborgsregionens förbundsstyrelse

Ärendet

Inom Göteborgsregionen, GR, finns ett samarbete där underlag för nya interkommunala
ersättningar arbetas fram inom de respektive nätverken för både ekonomi och verksamhet.

Göteborgsregionens förbundsstyrelse rekommenderar medlemskommunerna att för perioden
2023-01-01 till 2023-12-31 fastställa interkommunal ersättning för Göteborgsregionen
förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR
enligt GR:s förslag.

Vanligtvis baseras prisberäkningen i förslaget på de kostnader som angetts i SCB:s och
Skolverkets senaste jämförelsetal mellan huvudmän. Efter beslut i Utbildningschefsnätverket
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 %.

Ekonomisk bedömning

Den ekonomiska effekten är svårbedömd då det finns tydliga kopplingar till köpta platser
inom den fristående verksamheten. Prislistan gäller endast för köp mellan kommuner, medan
de fristående enheterna utgår från Ale kommuns egna barn- och elevpeng.

Förskolans nivåer av köpta och sålda platser mellan kommuner är relativt låg och effekterna
utav indexuppräkningen ger en marginell påverkan på ekonomin. Bedömningen är att
förskolans kostnader kommer vara på samma nivåer mellan 2022–2023.

Grundskolans köpta och sålda platser bedöms ligga på motsvarande nivå som under 2022. Det
innebär att nettokostnaden endast bör öka med index, då antalet köpta och sålda platser är
likvärdiga 2022. Prognos visar på att köpta platser ökar med cirka 1,7 mnkr medan sålda
platser ökar med cirka 0,3 mnkr. Detta ger en nettokostnadseffekt enligt prognos på 1,4 mnkr
för köpta/sålda platser inom GR samt fristående verksamheter till 2023.
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Invånarperspektiv

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende

Beslutets genomförande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Förvaltningens bedömning

Den väl utvecklade möjligheten att köpa och sälja platser inom ramen för GR är ur ett
nationellt perspektiv en fördel. I underlaget som arbetas fram finns alla kommuner
representerade vilket innebär att Ale varit delaktiga i framtagandet av förslag samt beslut.
Därav förordar förvaltningen ett beslut i enlighet med Göteborgsregionens förbundsstyrelses
förslag om interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass,
grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR för kalenderåret 2023.
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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
 

  
Justerare
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

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

Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och

gymnasiesärskolan år 2023

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden fastställer interkommunal ersättning för gymnasieskola och
gymnasiesärskola för kalenderåret 2023 enligt Göteborgsregionens förbundsstyrelses
förslag.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Göteborgsregionens förbundsstyrelse rekommenderar medlemskommunerna att för
perioden 2023-01-01 till 2023-12-31 fastställa interkommunal ersättning för
Göteborgsregionens gymnasieskola och gymnasiesärskola enligt GR:s förslag.
Indexuppräkningen uppgår till 4,5 % mellan 2022 och 2023.

Efter beslut i Utbildningschefsnätverket ska 2023-års prislista indexeras istället för att
omräknas då pandemin påverkat både kostnader och intäkter till att inte spegla normalt
läge. Förslaget har därför sin utgångspunkt i bokslut 2018 med årlig indexuppräkning för
2019–2023. Totalt för år 2023 är indexuppräkningen 4,5 %.

Åsa Ericson Atbin Vali Ababaf

Sektorchef Controller
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-11-03 Interkommunal ersättning (IKE) inom gymnasieskolan och

gymnasiesärskolan 2023

Protokollsutdrag GR:s förbundsstyre § 410

Tjänsteskrivelse GR:s förbundsstyre § 410

Beslutet skickas till

Göteborgsregionens förbundsstyrelse

Ärendet

Inom Göteborgsregionen, GR, finns ett samarbete där underlag för nya interkommunala
ersättningar arbetas fram inom de respektive nätverken för både ekonomi och
verksamhet.

Göteborgsregionens förbundsstyrelse rekommenderar medlemskommunerna att för
perioden 2023-01-01 till 2023-12-31 fastställa interkommunal ersättning för
Göteborgsregionens gymnasieskola och gymnasiesärskola enligt GR:s förslag.
Indexuppräkningen uppgår
till 4,5 % mellan 2022 och 2023.

Efter beslut i Utbildningschefsnätverket ska 2023-års prislista indexeras istället för att
omräknas då pandemin påverkat både kostnader och intäkter till att inte spegla normalt
läge. Förslaget har därför sin utgångspunkt i bokslut 2018 med årlig indexuppräkning för
2019–2023. Totalt för år 2023 är indexuppräkningen 4,5 %.

Ekonomisk bedömning

Prislistan ligger till grund för prisnivån till de köpta platserna inom gymnasieskolorna
och utifrån dagens nivå innebär den nya prislistan en prognostiserad kostnadsökning för
gymnasieskolan med cirka 12,0 mkr då samtliga elevplatser för Ales gymnasieungdomar
tillhandahålls av externa aktörer med undantag av IM. Ökade antal platser motsvarar
cirka 5,0 mkr, ökat index motsvarar cirka 5,8 mkr och minskade sålda platser motsvarar
cirka 1,2 mkr.

För gymnasiesärskolan uppskattas kostnadsökningen till cirka 3,0 mkr. Ökade platser
motsvarar cirka 2,5 mkr och index cirka 0,5 mkr.

Invånarperspektiv

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
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Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Förvaltningens bedömning

Den väl utvecklade möjligheten att köpa och sälja platser inom ramen för GR är ur ett
nationellt perspektiv en fördel. I underlaget som arbetas fram finns alla kommuner
representerade vilket innebär att Ale varit delaktiga i framtagandet av förslag samt beslut.
Därav förordar förvaltningen ett beslut i enlighet med Göteborgsregionens
förbundsstyrelses förslag om interkommunal ersättning för gymnasieskola och
gymnasiesärskola för kalenderåret 2023.
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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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Förbundsstyrelsen

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

Justeras:

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

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 c
b4

a6
15

9-
9a

4d
-4

6a
2-

b2
1f

-d
19

ec
8d

75
a4

a



 Interkommunal ersättning (IKE) 2023 1 (2) 
 

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 

 



   

               Interkommunal ersättning (IKE) 2023    1 (6) 

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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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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Bilaga 4, Rapport IKE för gymnasieskola/gymnasiesärskola 

 Utbildningsgruppen 

Handläggare: Jenny Sjöstrand 

Datum: 2022-06-10 

 

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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Utbildningsnämnden

Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning i

Göteborgsregionen år 2023

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden fastställer interkommunal ersättning för kommunal vuxenutbildning för
2023 enligt Göteborgsregionens förbundsstyrelses förslag.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Göteborgsregionens förbundsstyrelse rekommenderar 2022-09-30 i beslut § 411
medlemskommunerna att för perioden 2023-01-01 till 2023-12-31 fastställa priser för kommunal
vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2023. Priserna som tillämpas för 2022-01-01—2022-12-31
föreslås vara oförändrade under 2023. Priserna för 2023 kommer fortsatt uppgå enligt nedan:

För grundläggande kurser samt teoretiska gymnasiala kurser tillämpas ett enhetspris på 55
kronor per poäng. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom
klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning.

För gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar tillämpas bilaterala
förhandlingar mellan berörda kommuner.

För grundläggande och gymnasiala distanskurser tillämpas ett enhetspris på 36 kronor per
poäng.

För elever inom särskild utbildning för vuxna tillämpas bilaterala förhandlingar mellan berörda
kommuner.

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

Åsa Ericson Malin Simm Öhrn

Sektorchef Controller
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-11-03 Interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning

i Göteborgsregionen år 2023

Protokollsutdrag GR:s förbundsstyrelse §411

Tjänsteskrivelse GR:s förbundsstyrelse §411

Beslutet skickas till

Göteborgsregionens förbundsstyrelse

Ärendet

Inom Göteborgsregionen, GR, finns ett samarbete där underlag för nya interkommunala
ersättningar arbetas fram inom de respektive nätverken för både ekonomi och verksamhet.

Göteborgsregionens förbundsstyrelse rekommenderar 2022-09-30 i beslut § 411
medlemskommunerna att för perioden 2023-01-01 till 2023-12-31 fastställa priser för kommunal
vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2023. Priserna som tillämpas för 2022-01-01—2022-12-31
föreslås vara oförändrade under 2023. Priserna för 2023 kommer fortsatt uppgå enligt nedan:

För grundläggande kurser samt teoretiska gymnasiala kurser tillämpas ett enhetspris på 55
kronor per poäng. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom
klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning.

För gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar tillämpas bilaterala
förhandlingar mellan berörda kommuner.

För grundläggande och gymnasiala distanskurser tillämpas ett enhetspris på 36 kronor per
poäng.

För elever inom särskild utbildning för vuxna tillämpas bilaterala förhandlingar mellan berörda
kommuner.

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
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Ekonomisk bedömning

Priserna som tillämpas under 2022 kommer vara oförändrade till 2023.

Trots oförändrade priser kommer det inte ha någon större ekonomisk inverkan mellan åren.

Invånarperspektiv

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Förvaltningens bedömning

Den väl utvecklade möjligheten att köpa och sälja platser inom ramen för GR är ur ett nationellt
perspektiv en fördel. I underlaget som arbetas fram finns alla kommuner representerade vilket
innebär att Ale varit delaktiga i framtagandet av förslag samt beslut. Därav förordar
förvaltningen ett beslut i enlighet med Göteborgsregionens förbundsstyrelses förslag om
interkommunal ersättning för kommunal vuxenutbildning för 2023.
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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    
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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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Sektor utbildning

Diarienummer: UBN.2022.450
Datum: 2022-11-09
Verksamhetschef Ulrika Gustafsson

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Utbildningsnämnden

Remissvar på remiss Biblioteksplan för Ale kommun 2023-2026

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar föreslå Kultur- och fritidsnämnden att Biblioteksplan för Ale
kommun endast ska gälla under 2023-2024.

Utbildningsnämnden föreslår att Biblioteksplan för Ale kommun 2023-2024 revideras för att
anpassas till ny lagstiftning gällande skolbibliotek.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Detta remissvar svarar enkom på de delar av Biblioteksplanen som avser skolbiblioteken i Ale
Kommun.

Biblioteksplan för Ale kommun beskriver verksamheten för skolbiblioteken i sin nuvarande
form och organisation där verksamhet och målområden är formulerade utifrån centrala
uppdrag och lokala uppdrag på respektive skola. De nya styrdokument som trädde ikraft
under 2022, LGR 22, ger ett tydligare uppdrag åt rektor att ansvara för elevernas lärande och
tillgång av skolbibliotek. Utifrån de nya styrdokumenten framkommer ett behov av översyn
av arbetet med skolbibliotek på alla nivåer.

Detta arbete bör påbörjas inom sektor utbildning under 2023 i syfte att säkerställa att
verksamheten följer de nya direktiven som framkommer i LGR 22

Åsa Ericson Ulrika Gustafsson

Sektorchef Verksamhetschef
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-11-09 Utbildningsnämndens remissvar avseende Biblioteksplan för
Ale kommun

Remisshandling: Ale kommuns biblioteksplan 2023-2026

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden § 88

Tjänsteutlåtande sektor kultur och fritid 2022-09-29

Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Kultur- och fritidsnämnden

Ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har sänt remiss Biblioteksplan 2023-2026 Ale kommun till
Utbildningsnämnden för synpunkter.

Biblioteksplanen beskriver arbetet och målen för folkbiblioteken och skolbiblioteken i Ale
kommun. Skolbibliotekarier har lämnat nulägesbild av pågående verksamhet i sektor
utbildning, vilken beskriver nuvarande arbetssätt och organisation för skolbiblioteken.

Sektor utbildning har granskat förslaget till biblioteksplan och ser att planen föreslås gälla för
åren 2023-2026. Då ny lagstiftning tillkommit, Läroplan för grundskolan LGR22 ,ser sektor
utbildning ett behov av att översyn av de delar i planen som berör skolans verksamhet görs
under 2023. Sektor utbildning föreslår därför att Ale kommuns biblioteksplan endast ska gälla
under 2023-2024. Biblioteksplanen kommer att behöva revideras under 2024 utifrån vad som
framkommer i kommande översyn.

Ekonomisk bedömning

Kultur och fritidsnämndens förslag innebär inga utökade åtaganden.

Invånarperspektiv

Utifrån nya skrivelser i LGR 22, där rektors ansvar för skolbiblioteken tydliggjorts, så
kommer ett arbete göras under vårterminen 2023 i sektor Utbildning för att säkerställa att
verksamheten vilar på aktuella styrdokument.

I denna översyn kommer elevens perspektiv att särskilt beaktas.

Hållbarhetsperspektivet

Remissvaret säkerställer elevers rätt till skolbiblioteksverksamhet som uppfyller skolans
styrdokument.
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Skollagen 2010:800

Läroplan för grundskolan (LGR22)

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Remissvaret översänds till beslutande nämnd.

Förvaltningens bedömning

Utifrån nya styrdokument inom skolverksamheten, LGR 22, så bedömer sektor Utbildning att
det finns ett behov av en översyn av skolbibliotekens fortsatta arbete för att säkerställa
elevernas rätt till utbildning utifrån gällande krav och riktlinjer. Därför bedömer sektor
Utbildning att planen bör gälla under åren 2023-2024 för att därefter kunna förändras i
enlighet med resultatet av initierad översyn.
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Biblioteksplan

För biblioteken i Ale kommun

2023–2026
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1. Inledning och bakgrund

1.1. Syfte och uppföljning

Från och med den 1 januari 2014 gäller en ny bibliotekslag 2013:801. I lagen ställs krav på att

alla kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på

biblioteksområdet. Syftet med biblioteksplanen är att bryta ner nationella, regionala,

delregionala och kommunala mål till tydliga uppdrag för att ge verksamheten möjlighet att

fokusera på sitt syfte.

Med biblioteksplanen som grund framtas årligen en verksamhetsplan där bibliotekens

verksamhet planeras, samt där mål och mått för kommande år sätts upp. Uppföljningen av

verksamhetsplanen sker årligen i årsredovisningen. Denna biblioteksplan är en reviderad

version av den plan som antogs i december 2017 och som gällde mellan 2018–2021.

Planen omfattar folkbiblioteken såväl som skolbiblioteken i Ale kommun, alltså den med

allmänna medel finansierade biblioteksverksamhet, som finns inom kommunen.

Skolbiblioteken regleras genom skollagen och bibliotekslagen men är alltjämt en del av det

allmänna biblioteksväsendet.
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1.2. Styrdokument

Flera styrdokument är vägledande för biblioteken. Bibliotekslagen är grunden. Sverige har

också sedan april 2022 en bibliotekstrategi, Strategi för ett starkt biblioteksväsende 2022–

2025. I strategin slår regeringen fast att biblioteket är ett rum öppet för alla, som ger fri

tillgång till information och litteratur. Det är likaså en plats för möten och det demokratiska

samtalets utveckling. Vid framtagandet av biblioteksplanen för Ale kommun är ovan nämnda

lag och strategi av största vikt. Övriga styrdokument som beaktats är:

 Skollagen (2010:800)

 Agenda 2030

 FN:s konvention om barns rättigheter

 Unescos folkbiblioteksmanifest

 Unescos skolbiblioteksmanifest

 Västra Götalands regionala kulturplan 2020–2023

 Regional biblioteksplan 2020–2023

 Energi och klimatstrategi 2030 Ale kommun

1.3. Bibliotekets övergripande roll i samhället

Bibliotekslagen slår i paragraf 2 fast att:

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset
för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.
Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.

Samt i paragraf 4 och 5 vilka som är de prioriterade grupperna:

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer
med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och
förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de
nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat
genom att erbjuda litteratur på:

   1. de nationella minoritetsspråken,
   2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och
   3. lättläst svenska.
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1.4. Biblioteksorganisationen i Ale kommun

I Ale kommun är folkbiblioteksverksamheten organiserad inom kultur- och

fritidsförvaltningen och skolbiblioteken inom utbildningsförvaltningen. Förvaltningarna styrs

av nämnderna kultur- och fritidsnämnden samt utbildningsnämnden.

Folkbiblioteksverksamheten regleras av Bibliotekslag (2013:801) och skolbiblioteken regleras

av Skollag (2010:800) samt Bibliotekslag (2013:801).

Folkbiblioteken och skolbiblioteken har ett gemensamt ansvar att främja barns läslust och

informationsförsörjning och att samverka kring mediebestånd och kompetens för att på så

sätt uppnå mesta möjliga kvalitet.

Folkbiblioteket har övergripande systemansvar för biblioteksdatasystemet och den

gemensamma katalogen.

1.5. Folkbiblioteken i Ale kommun

Folkbiblioteksverksamheten bedrivs på fyra bibliotek. I Ale kulturrum, Nödinge, ligger

huvudbiblioteket, Ale bibliotek. I orterna Surte, Älvängen och Skepplanda ligger närbibliotek.

Närbiblioteken är ”meröppna” vilket betyder att de är tillgängliga även när de inte är

bemannande. Biblioteken bemannas av utbildade bibliotekarier. Huvudbiblioteket i Nödinge

samt närbiblioteket i Skepplanda fungerar som skolbibliotek för närliggande skolor. All service

gentemot skolorna samt skolbiblioteksverksamhet ansvarar skolbibliotekarierna för (anställda

av utbildningsförvaltningen). Biblioteken i Ale ingår i Bibliotek i Väst som är en

sammanslutning av sju kommuners folkbibliotek i regionen. Biblioteken delar mediakatalog,

vilken är tillgänglig alla dygnets timmar. Via katalogen kan låntagare söka media, göra omlån,

samt reservera böcker. Böcker kan även lånas digitalt. Det finns både ljudböcker och e-böcker

som läses på skärm. Det är också möjligt att via samma mediekatalog låna strömmande film.

På den gemensamma hemsidan Biv.se finns tillgång till olika databaser samt tidningar och

tidskrifter. Biblioteket finns på sociala medier, Facebook och Instagram. Via dessa kanaler ges

information om verksamheten samt tips om litteratur.

I Bibliotekslagen står följande om folkbibliotek:

Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och
anpassade till användarnas behov.

Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet.
Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur.

Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för
kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras
språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån
deras behov och förutsättningar.

På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt få tillgång till
litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform.
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1.6. Skolbiblioteken i Ale kommun

I Ale kommun ligger skolbiblioteksverksamheten under utbildningsförvaltningen, och är

således inte en del av folkbiblioteksverksamheten. Av kommunens elva grundskolor, har sju

tillgång till skolbibliotek på skolan medan fyra skolor har folkbiblioteket som sitt skolbibliotek.

Även Ale gymnasium har ett eget skolbibliotek. I Ale har man valt att organisera den

övergripande skolbiblioteksverksamheten centralt, där centralt anställda skolbibliotekarier

arbetar mot kommunens skolor i frågor som berör det fysiska skolbiblioteken såväl som

skolbiblioteksverksamheten. I samarbete med skolornas personal arbetar

skolbibliotekarierna i klassrummen med bland annat läsning och medie- och

informationskunnighet (MIK). De centralt anställda skolbibliotekarierna bemannar inte

skolbiblioteken, utan varje skola har själva huvudansvaret för sina respektive bibliotek.

Skolbibliotekets verksamhet regleras av skollagen (SFS 2010:800) och bibliotekslagen (SFS

2013:801). I skollagen slås det fast att ”eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan,

sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek”. Dock

kommer en ny formulering att gälla från och med 2 juli 2023 vilken lyder ”eleverna i

grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och

anpassade gymnasieskolan ska ha tillgång till skolbibliotek”. I bibliotekslagen hänvisas till

skollagens skrivelser om elevers tillgång till skolbibliotek. Skolinspektionen har tydliggjort vad

som kan definieras som tillgång till ett skolbibliotek genom följande punkter:

Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt

avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av

elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna.

Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra

medier.

Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till

läsning.

Enligt den nya läroplanen för grundskolan, LGR 22, är det rektorns ansvar att skolbibliotekets

verksamhet används som en del i undervisningen, med fokus att stärka elevernas språkliga

förmåga och digitala kompetens.
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2. Målområden för folkbiblioteken i Ale

Ale kommuns folkbiblioteksverksamhet prioriterade områden:

2. 1 Främja läsning och tillgång till litteratur

Läsfrämjande aktiviteter kan beskrivas som att ta bort hinder för läsning och öppna vägar för

litteratur. Detta såväl till barn som till vuxna. Läsning bidrar till att människor utvecklar sitt

språk och stärker självtillit och läsaridentitet. I bibliotekslagen betonas att för folkbiblioteken

är barn- och unga en prioriterad grupp. Sedan januari 2020 är barnkonventionen lag i

Sverige. Det betyder för folkbiblioteken i Ale att i allt som planeras och genomförs ska

barnperspektivet vara med. Att tidigt satsa på barnen och deras vuxna kan ses som en social

investering. För att kunna vara en aktiv samhällsmedborgare är det viktigt att kunna läsa och

förstå text och i förlängningen är det en demokratifråga. Det är folkbibliotekets uppdrag att

erbjuda litteratur inom olika genrer, svårighetsgrad och format samt på många olika språk till

barn och vuxna. Biblioteken i Ale arbetar på ett aktivt och väl förankrat sätt med att främja

läsning och litteratur.

Ale bibliotek ska arbeta läsfrämjande genom att:

 Erbjuda ett brett utbud av litteratur

 Erbjuda litteratur på minoritetsspråken samt litteratur på övriga språk som talas inom

kommunen.

 Erbjuda läsecirklar/samtal om böcker inom olika genrer

 Erbjuda mångfacetterad programverksamhet

 Erbjuda verksamhet speciellt riktad till barn och unga

 Erbjuda speciellt läsfrämjande insatser till personer med funktionsnedsättning

 Erbjuda lättläst litteratur

2.2 Tillgänglighet

Det finns olika aspekter på tillgänglighet i bibliotekssammanhang, den fysiska liksom den

digitala. Men biblioteket ska också vara tillgängligt på så sätt att alla grupper i samhället

känner sig välkomna. I bibliotekslagen står det att folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla

och anpassade till användarnas behov.

Eftersom folkbiblioteken har alla som målgrupp gäller det att verksamheten är anpassad på

sådant sätt att alla har möjlighet att ta del av det som folkbiblioteket erbjuder. Biblioteken ska

vara öppna, flexibla och lättillgängliga för alla som bor och vistas i kommunen. Bibliotekets

fysiska mötesplatser ska vara neutrala och inbjudande och anpassade för alla oavsett ålder

eller funktionsnedsättning. De som av olika anledningar inte har möjlighet att besöka

biblioteken erbjuds särskilda tjänster. Biblioteksverksamhet behöver inte bara bedrivas inom

bibliotekets väggar. Genom att finnas där människor vistas kan biblioteket nå nya målgrupper

och locka dem att ta del av bibliotekets utbud.
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Biblioteken i Ale ska arbeta för ökad tillgänglighet genom att:

 Arbeta för ökad kunskap om det digitala samhället samt erbjuda hjälp till besökare för

att utjämna digitala klyftor.

 Erbjuda relevanta digitala tjänster och digitala verktyg

 Erbjuda ändamålsenliga lokaler anpassade för alla

 Erbjuda biblioteksverksamhet även utanför bibliotekets lokaler

 Erbjuda biblioteksverksamhet speciellt anpassad till de prioriterade grupperna

 Samarbeta med andra aktörer inom kommunen för att kunna erbjuda

biblioteksverksamhet till de prioriterade grupperna.

2.3 Det demokratiska uppdraget

I all sin verksamhet har folkbiblioteket ett övergripande demokratiskt uppdrag. Det gör att

folkbiblioteket intar en särskild samhällsviktig funktion. Det är en öppen plats dit alla

människor får komma utan motprestation. Folkbiblioteket ska fungera som mötesplats för

människor med olika bakgrund och levnadsvillkor för att främja integration och inkludering i

samhället. Bibliotekets roll som fri mötesplats är viktig. Kärnan i biblioteksverksamheten är

att all verksamhet som bedrivs på biblioteket ska utgå från principen om likabehandling och

icke diskriminering. Besökare ska behandlas på ett jämlikt sätt oavsett ålder, kön, etnisk

tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet.

Ale bibliotek ska arbeta för att främja demokratin genom att:

 Arbeta aktivt med medieurval för att ge invånarna en varierad och källkritisk bild av

samhället.

 Erbjuda fri och obunden information vilket ger medborgarna möjlighet att bilda sin

egen uppfattning

 Erbjuda lokaler som fria mötesplatser

2.4 Hållbarhet

Med utgångspunkt i Agenda 2030, paragraf 13, samt Ale kommuns dokument Energi och

klimatstrategi 2030 ska folkbiblioteket i Ale sträva efter att minska verksamhetens

miljöpåverkan i så hög grad som möjligt.

Folkbiblioteken i Ale kommun ska arbeta för att minska verksamhetens miljöpåverkan genom

att:

 Låna ut böcker. Varje inköpt bok läses och används av många

 Lyfta fram litteratur kring hållbarhetsfrågor

 Arbeta för komplett källsortering internt och för besökare på biblioteken

 Erbjuda fröbiblioteket samt sticklingsbyte

 Använda digitala möten som ett komplement till fysiska

 Internt uppmuntra till miljövänliga transportmedel
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3. Målområden för skolbiblioteken i Ale kommun

Den centrala skolbiblioteksverksamhetens prioriterade målområden är att fungera som stöd

till kommunens skolor kring frågor som berör läsning, litteratur och MIK (Media- och

informationskunnighet). Skolbiblioteksverksamheten arbetar främst med läsfrämjande

aktiviteter, samt MIK. Skolbibliotekarierna i kommunen har också det övergripande ansvaret

för kommunens samtliga skolbibliotek, även om skolorna själva får sköta det fysiska

skolbiblioteket. För att nå ut till fler elever och till fler anställda inom skolan, har

skolbiblioteksverksamheten som ambition att bli mer digitaliserad genom att exempelvis

skapa en digital MIK-portal, producera boktipsfilmer, och vara tillgängliga i digitala kanaler.

3.1 Läslust och språkutveckling

Läskunnighet är en demokratisk rättighet, och något skolbiblioteksverksamheten jobbar

aktivt med att bidra till. Vidare är en god läsförståelse viktigt i skolans samtliga ämnen, samt i

livet i stort. Genom att läsa olika typer av texter och genres får elever möjlighet att möta olika

representationer av verkligheten, olika världar, nya tankar och idéer, samt att utveckla

förmågan till fantasi och inlevelse. Läsning behöver därför ske både inom skolans ämnen, och

av eget val.

I Ale kommun ska skolbiblioteksverksamheten arbeta med läslust och språkutveckling genom

att:

 skolbiblioteken har ett uppdaterat, relevant och attraktivt bokbestånd,

 stimulera elevernas läsintresse,

 samarbeta med pedagoger och skolpersonal kring elevers läsning,

 stötta elever med läsnedsättning att finna anpassad litteratur, samt talböcker.

3.2 Medie- och informationskunnighet (MIK)

Behovet av en god medie- och informationskunnighet har ökat i takt med att samhället blir

alltmer digitaliserat. I LGR 22 står det under rubriken ”Skolans uppdrag” att ”eleverna ska

kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad

digitalisering och snabb förändringstakt”. Vidare behöver eleverna kunna förstå hur

digitaliseringen påverkar samhället, där de också behöver kunna förhålla sig kritiska.

I Ale kommun ska skolbiblioteksverksamheten arbeta med MIK genom att:

 samarbeta med pedagoger och skolpersonal kring frågor som rör MIK

 nå ut till samtliga lärare i kommunen genom den MIK-portal som är under

uppbyggnad

 stärka elevernas källkritiska förmågor

 stärka elevernas förståelse och kunskaper kring informationssökningsprocesser

 stötta elever då de orienterar sig i informationsflöden och i olika medier



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-10-06

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KFN § 88 Dnr KFN.2022.91

Ale kommuns biblioteksplan 2023-2026

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att skicka förslaget på Ale kommuns
biblioteksplan 2023-2026 på remiss till utbildningsnämnden. Synpunkter ska
vara inkomna till kultur- och fritidsnämnden senast den 17 november.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

I bibliotekslagen (2013:801) ställs krav på att alla kommuner ska anta
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Syftet med en
biblioteksplan är att bryta ner nationella, regionala, delregionala och
kommunala mål till tydliga uppdrag för att ge verksamheten möjlighet att
fokusera på sitt syfte. Ale kommuns biblioteksplan 2023-2026 omfattar
folkbiblioteken såväl som skolbiblioteken i Ale kommun, alltså den med
allmänna medel finansierade biblioteksverksamhet som finns inom kommunen.
Skolbiblioteken regleras genom skollagen och bibliotekslagen men är alltjämnt
en del av det allmänna biblioteksväsendet.

Med utgångspunkt i bibliotekslagen tar Ale kommuns biblioteksplan upp de
målområden som folkbiblioteken kommer att fokusera på under planperioden.
Dessa målområden är som följer: Främja läsning och tillgång till litteratur,
Tillgänlighet, Det demokratiska uppdraget samt Hållbarhet. Med utgångspunkt
i bibliotekslagen och skollagen tar Ale kommuns biblioteksplan upp de
målområden som skolbiblioteksverksamheten under planperioden kommer att
fokusera på. Dessa målområden är som följer: Läslust och språkutveckling
samt Medie- och informationskunnighet.

Sektor kultur och fritid har tagit fram tagit ett förslag till en ny biblioteksplan, i
samverkan med sektor utbildning. Utbildningsnämnden har ansvarar för
skolbibliotekens verksamhet utifrån skollagens bestämmelser, vilket framgår
av både utbildningsnämndens och kultur- och fritidsnämndens reglemente.
Förslaget till beslut är nu att skicka Ale kommuns biblioteksplanen 2023-2026
till utbildningsnämnden på remiss, innan biblioteksplanen slutligen behandlas
på kultur- och fritidsnämndens sammanträde i december.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-09-29

Ale kommuns biblioteksplan 2023-2026



PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-10-06

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Utbildningsnämnden
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Kultur- och fritidsnämnden

Ale kommuns biblioteksplan 2023-2026

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att skicka förslaget på Ale kommuns biblioteksplan
2023-2026 på remiss till utbildningsnämnden. Synpunkter ska vara inkomna till kultur-
och fritidsnämnden senast den 17 november.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

I bibliotekslagen (2013:801) ställs krav på att alla kommuner ska anta biblioteksplaner för
sin verksamhet på biblioteksområdet. Syftet med en biblioteksplan är att bryta ner
nationella, regionala, delregionala och kommunala mål till tydliga uppdrag för att ge
verksamheten möjlighet att fokusera på sitt syfte. Ale kommuns biblioteksplan 2023-2026
omfattar folkbiblioteken såväl som skolbiblioteken i Ale kommun, alltså den med
allmänna medel finansierade biblioteksverksamhet som finns inom kommunen.
Skolbiblioteken regleras genom skollagen och bibliotekslagen men är alltjämnt en del av
det allmänna biblioteksväsendet.

Med utgångspunkt i bibliotekslagen tar Ale kommuns biblioteksplan upp de målområden
som folkbiblioteken kommer att fokusera på under planperioden. Dessa målområden är
som följer: Främja läsning och tillgång till litteratur, Tillgänglighet, Det demokratiska
uppdraget samt Hållbarhet. Med utgångspunkt i bibliotekslagen och skollagen tar Ale
kommuns biblioteksplan upp de målområden som skolbiblioteksverksamheten under
planperioden kommer att fokusera på. Dessa målområden är som följer: Läslust och
språkutveckling samt Medie- och informationskunnighet.

Sektor kultur och fritid har tagit fram tagit ett förslag till en ny biblioteksplan, i samverkan
med sektor utbildning. Utbildningsnämnden har ansvarar för skolbibliotekens verksamhet
utifrån skollagens bestämmelser, vilket framgår av både utbildningsnämndens och kultur-
och fritidsnämndens reglemente. Förslaget till beslut är nu att skicka Ale kommuns
biblioteksplanen 2023-2026 till utbildningsnämnden på remiss, innan biblioteksplanen
slutligen behandlas på kultur- och fritidsnämndens sammanträde i december.
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Ulf Berglund Jenny Fälth Ling

Verksamhetschef kultur Enhetschef bibliotek

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-09-29

Ale kommuns biblioteksplan 2023-2026

Beslutet skickas till:

För vidare hantering: Utbildningsnämnden

Ärendet

I bibliotekslagen fastslås att kommuner och regioner ska anta biblioteksplaner för sin
verksamhet på biblioteksområdet.

Vid framtagandet av Ale kommuns biblioteksplan är flera styrdokument vägledande, med
bibliotekslagen som grund. Sverige har också sedan april 2022 en bibliotekstrategi,
Strategi för ett starkt biblioteksväsende 2022–2025. I strategin slår regeringen fast att
biblioteket är ett rum öppet för alla, som ger fri tillgång till information och litteratur. Det
är likaså en plats för möten och det demokratiska samtalets utveckling. Övriga
styrdokument som beaktats är: Skollagen (2010:800), Agenda 2030, FN:s konvention om
barns rättigheter, Unescos folkbiblioteksmanifest, Unescos skolbiblioteksmanifest, Västra
Götalands regionala kulturplan 2020–2023, Regional biblioteksplan 2020–2023, Energi
och klimatstrategi 2030 Ale kommun.

Med utgångspunkt i bibliotekslagen tar Ale kommuns biblioteksplan upp de målområden
som folkbiblioteken kommer att fokusera på under planperioden. Dessa målområden är
som följer: Främja läsning och tillgång till litteratur, Tillgänglighet, Det demokratiska
uppdraget samt Hållbarhet. Med utgångspunkt i bibliotekslagen och skollagen tar Ale
kommuns biblioteksplan upp de målområden som skolbiblioteksverksamheten under
planperioden kommer att fokusera på. Dessa målområden är som följer: Läslust och
språkutveckling samt Medie- och informationskunnighet.

I SOU 2021: 3, som är under betänkande, lyfts problematiken kring att det saknas en tydlig
definition av vad ett skolbibliotek är och bör vara, samt att det saknas tydliga direktiv för
hur bemanningen av skolbibliotek bör se ut. Enligt utredningen finns en önskan om att
bemanningsfrågan preciseras i skollagen. Om SOU 2021: 3 leder till lagstadgade
förändringar och direktiv angående skolbibliotek och dess verksamhet, kan
skolbiblioteksverksamheten i Ale behöva organiseras om. Verksamheten kan därmed ta en
annan riktning under gällande biblioteksplan.
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Ekonomisk bedömning

Förvaltningen bedömer att beslutet inte kommer ha några negativa ekonomiska effekter.

Invånarperspektiv

Målet med biblioteksplanen är att visa den riktning, de prioriterade målområden, som
biblioteken i Ale kommun ska arbeta efter. Biblioteken finns till för alla invånarna och
besökarna i Ale kommun och på så sätt berör biblioteksplanen dem. I bibliotekslagen och
Ale kommuns biblioteksplan fastslås att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt
personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och
förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av
information. Likaså ska de nationella minoriteterna beaktas samt personer som har annat
modersmål än svenska. Biblioteken ska erbjuda litteratur på de nationella
minoritetsspråken, andra språk som talas inom kommunen samt på lättläst svenska. För
folkbiblioteken är barn- och unga en prioriterad grupp och i all folkbiblioteksverksamhet
ska barnperspektivet beaktas.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Ale kommuns biblioteksplan 2023-2026 utgår ifrån Bibliotekslagens (2013:801)

bestämmelser, delen avseende skolbibliotek utgår ifrån skollagens (2010:800)

bestämmelser.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

När utbildningsnämnden har inkommit med eventuella synpunkter på remissen, så

kommer eventuella synpunkter tas omhand och förslaget till ny biblioteksplan tas upp för

beslut på kultur- och fritidsnämndens sammanträde i december.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att förslaget till ny biblioteksplan pekar ut tydliga mål och uppdrag

för biblioteksverksamheten i Ale kommun
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Datum: 2022-11-09
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Utbildningsnämnden

Ägar- och ledningsprövning vid förändring i styrelsen för

förskolorna Paradiset och Noas Ark

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att godkänna förändring i ägar- och ledningskrets för styrelsen
för förskolorna Paradiset och Noas Ark

Motivering till beslut

Förvaltningen har utfört en prövning av ändringar i ägar- och ledningskretsen för Svenska
kyrkans förskolor Paradiset och Noas Ark. Bedömningen är att ägar- och ledningskretsen
fortsatt uppfyller skollagens krav för enskilda huvudmän att bedriva förskoleverksamhet.

Sammanfattning

Styrelsen för Nödinge kyrkoråd, som är ägar- och ledningskrets för Svenska kyrkans
förskolor Paradiset i Bohus och Noas Ark i Nödinge, har inkommit med anmälan om
förändring i styrelsen. Förändringen innebär att tre ledamöter och två suppleanter har
lämnat sina uppdrag och tre nya ledamöter och två nya suppleanter har valts in.

Med anledning av anmälan om förändring i styrelsen har förvaltningen utfört en prövning
enligt 2 kap. 5 § skollagen. Prövningen visar att ägar- och ledningskretsen för Svenska
kyrkans förskolor Paradiset och Noas Ark fortsatt uppfyller skollagens krav.

Åsa Ericson Lina Nelin

Sektorchef Utredare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-11-09 Ägar- och ledningsprövning vid förändring i styrelsen för
förskolorna Paradiset och Noas Ark
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Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Administrativ chef sektor utbildning

För kännedom:

Nödinge kyrkoråd

Ärendet

Sedan den 1 januari 2019 gäller nya bestämmelser i skollagen (2 kap. 5 och 5 a §§ skollagen
(2010:800)) vilka innebär att kommunen ska göra ytterligare bedömningar i sin
godkännandeprövning och tillsyn av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem.
Bestämmelserna innebär nya krav på insikt och lämplighet samt skärpta krav på den enskildes
ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet. De skärpta kraven innebär att den krets av
personer som omfattas av ägar- och ledningsprövningen ska vara insatta i de lagar och regler
som berör den verksamhet de bedriver.

Enligt den nya lydelsen i 2 kap. 5 § skollagen ska godkännande lämnas om den enskilde

1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för
verksamheten,

2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och

3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.

Nödinge kyrkoråd har inkommit med en anmälan om förändring i styrelsen. Styrelsen består
av elva ledamöter och sex suppleanter. Förändringen innebär att tre ledamöter och två
suppleanter har lämnat sina uppdrag och tre nya ledamöter och två nya suppleanter har valts
in. Förvaltningen har gjort en prövning enligt 2 kap. 5 § skollagen.

Prövningen av de nya styrelsemedlemmarnas lämplighet har utförts genom kontroll av utdrag
ur Polisens belastningsregister samt kontroll från kreditupplysningsföretaget Creditsafe.
Prövningen visar att ägar- och ledningskretsen för Svenska kyrkans förskolor Paradiset och
Noas Ark fortsatt uppfyller skollagens krav för enskilda huvudmän att bedriva
förskoleverksamhet.

Ekonomisk bedömning

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Invånarperspektiv

En enskild huvudman för förskola ska uppfylla skollagens krav om insikt och lämplighet att
bedriva verksamhet. Prövningen ska på så sätt säkerställa att de vårdnadshavare i Ale
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kommun som väljer en fristående förskola kan vara säkra på att kraven som finns i skollagen
gällande ägar- och ledningsprövning uppfylls.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Skollagen (2010:800) 2 kap 5 §, §5a och §5b

Riktlinjer för godkännande att bedriva fristående förskola för enskild huvudman.
UBN.2020.209

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.)

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Berörd huvudman kommer att informeras.

Förvaltningens bedömning

Skollagen ställer krav på att ägar- och ledningskretsen har erfarenhet av eller på annat sätt
förvärvad insikt i de föreskrifter som gäller för förskola samt har en lämplighet att bedriva
denna. Kraven på erfarenhet och lämplighet har kontrollerats vid anmälan om förändring av
ägar- och ledningskretsen. Förvaltningens prövning har visat att nya ledamöter bedöms
lämpliga och att den samlade insikten i styrelsen fortsatt uppfyller de krav som ställs i
skollagen.
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Utbildningsnämnden

Riktlinje för skolplikt och skolpliktsbevakning

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att anta Riktlinje för skolplikt och skolpliktsbevakning.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende

Sammanfattning

Skolplikt handlar om alla barns rätt till en likvärdig utbildning och är en av grundstenarna i
det svenska utbildningsväsendet. Utgångspunkten är att barnet får sin utbildning i den svenska
grundskolan eller grundsärskolan. För att kunna ta del av undervisningen och nå både sina
sociala mål och betygskriterier behöver barnet vara närvarande i skolan. För att skolplikten
ska kunna fullgöras åligger ansvaret vårdnadshavare, hemkommun och huvudman. Dock har
hemkommunen det yttersta ansvaret att övervaka att skolplikten efterlevs.

I kommunens skolpliktsbevakning ingår även de elever som inte omfattas av skolplikten, men
ändå har rätt till utbildning. Att arbeta för alla barns rätt till utbildning innebär således att
arbeta för att främja närvaro och förebygga frånvaro, arbeta systematiskt med ett gemensamt
förhållningssätt till frånvaro samt ha en god kommunikation med elev och vårdnadshavare
kring detta. De elever som är antagna på gymnasiet har en skyldighet att närvara när de har
blivit antagna.

Alla behöver signalera att frånvaro uppmärksammas och att närvaro är viktigt. Arbetet med
skolpliktsbevakning sker sålunda på alla nivåer och kräver samarbete och samverkan med
andra som exempelvis socialtjänsten, för barnets och elevens bästa och för att barnets rätt till
utbildning ska kunna tillgodoses.

Riktlinje för skolplikt och skolpliktsbevakning belyser lagstiftningens krav, förtydligar
ansvarsområden och grunderna för arbetet med att tillse rätten till utbildning. Ale kommun är
ansvarig för att de barn som är folkbokförda i kommunen får sin rätt till utbildning
tillgodosedd. Således är Ale kommun ansvarig för att alla barn närvarar i skolan i enlighet
med skolplikten och har ett gemensamt och systematiskt förhållningssätt som främja närvaro
och förbygger frånvaro.
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Åsa Ericson Rania Farah

Sektorchef Utredare

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-11-04

Riktlinje för skolplikt och skolpliktsbevakning

Beslutet skickas till:

För vidare hantering:

Administrativ chef inom sektor utbildning
Verksamhetschef sektor utbildning

För kännedom:

Författningssamlingen/Styrdokument, registrator kommunstyrelsen

Ärendet

Alla barn har en grundlagsskyddad rätt till utbildning (2 kap. 18§ regeringsformen).
Rättigheten ska motsvara den rätt till grundskoleutbildning som följer av skollagen
(2010:800). Skollagens utgångspunkt är att alla elever oberoende av geografisk hemvist och
sociala och ekonomiska förhållanden ska ha lika tillgång till utbildning. Vidare ska barnets
bästa beaktas i all utbildning eller verksamhet. Alla barn som är folkbokförda i Sverige
omfattas av skolplikt. Alla skolpliktiga barn ska delta i den verksamhet som anordnas i
skolan, om barnet inte har giltiga skäl att utebli. Hemkommunen ansvarar för att de
skolpliktiga barn som är folkbokförda i kommunen och som inte går i deras grundskola eller
grundsärskola har en skolplacering de har rätt till.

Om en elev har en omfattande frånvaro som hotar leda till att eleven inte når de sociala målen
eller betygskriterier för utbildningen ska rektor vidta åtgärder. Frånvaro kan till exempel vara
en signal på att eleven har svårigheter eller att något inte står rätt till i hemmet eller i skolan.

Riktlinjen är också till för att förtydliga oklarhet inom följande områden i skollagen 7 kap.

1. Bestämmelsen om ledighet.
Skollagen ger rektor utrymme att bestämma hur lång ledighet som rektor kan bevilja och vad
som är synnerliga skäl för ledighet.

2. Fullgörande av skolplikten på annat sätt.
Skollagen kräver synnerliga skäl vid fullgörande av skolplikt på annat sätt och ger
hemkommunen utrymme att besluta i frågan. I förarbeten till skollagen räknas ett antal skäl
upp medgivande för att fullgöra skolplikten på annat sätt.
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3. Skolplikten gäller inte vid varaktig vistelse utomlands.
Om en elev flyttar utomlands och inte längre är folkbokförd i Sverige upphör skolplikten.

Skolplikten upphör även om eleven fortfarande är folkbokförd i Sverige, men vistas varaktigt
utomlands, under en längre en tid. Exakt hur lång utlandsvistelsen ska vara för att ses som
varaktig är inte närmare reglerat. Det är hemkommun som får bedöma i varje enskilt fall.
(Skollagen 7 kap. 2 och 12-15 §§).

Ekonomisk bedömning

Tillämpning av riktlinjen har ingen budgetpåverkan. Då en elev varaktigt vistas utomlands
utges ingen skolpeng.

Invånarperspektiv

En utgångspunkt i det framtagna förslaget är att säkerställa att alla skolpliktiga barn i
kommunen får sin rätt till utbildning tillgodosedd. Vårdnadshavares skyldighet och ansvar är
att barnet fullgör sin skolplikt, genom att delta i utbildningen annars får hemkommunen vidta
åtgärd i form av ett föreläggande som förenas med vite.

Ur ett barnperspektiv är det viktigt att kommunen säkerställer att alla skolpliktiga barn får sin
grundlagsskyddade rätt till utbildning tillgodosedd, då utbildning är en grundläggande
mänsklig rättighet. Skolnärvaron är en framgångsfaktor för att nå god måluppfyllelse och
kunskapsmålen och främjar en gynnsam utveckling senare i livet. Utbildning är viktig för att
förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och våra grundläggande
demokratiska värderingar. En annan viktig aspekt ur ett barnperspektiv är att skolan ska
främja alla elevers utveckling, lärande och socialt samspel.

Hållbarhetsperspektivet

Utbildning är en viktig grundförutsättning för både individen och samhällets utveckling. 

En viktig utgångspunkt till en hållbar utveckling är att all utbildning ska främja värderingar,
kunskaper och färdigheter. Genom en inkluderande utbildning av god kvalitet för alla blir en
av de viktigaste grunderna för hälsa, välstånd, mänskliga rättigheter och jämställdhet i varje
samhälle.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Skollagen (2010:800)

Folkbokföringslagen (1991:481)

Utlämningslagen (2005:716)

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.
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Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende

Beslutets genomförande

Riktlinjen kommer tillämpas i samtliga verksamheter inom sektor utbildning. Administrativ
chef ansvara för att rutiner för riktlinjen upprättas. Verksamhetschefer implementerar och
följer upp att riktlinjen och rutiner följs.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att riktlinje för skolplikt och skolpliktsvakning är en viktig del för att
säkerställa att alla skolpliktiga barn får sin rätt till utbildning tillgodosedd. Att arbeta utifrån
riktlinjen skapar även ett gemensamt, transparent och systematiskt förhållningssätt som
främjar närvaro och förbygger frånvaro.

Riktlinjen är även viktig för att förtydliga Ale kommuns arbete med skolpliktsbevakning och
närvaro i förhållande till den lagstiftning som finns på området.
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Inledning  
Alla skolpliktiga barn som är folkbokförda i Sverige omfattas av skolplikt.  
Skolplikten träder i kraft höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. 

Skollagens utgångspunkt är att alla elever oberoende av geografisk hemvist och 
sociala och ekonomiska förhållanden ska ha lika tillgång till utbildning. Vidare 
ska barnets bästa beaktas i all utbildning eller verksamhet. Alla skolpliktiga 
barn ska delta i den verksamhet som anordnas i skolan, om barnet inte har 
giltiga skäl att utebli. Ett giltigt skäl är till exempel anmäld sjukfrånvaro eller 
beviljad ledighet.  

Hemkommunen ansvarar för att de skolpliktiga barn som är folkbokförda i 
kommunen och som inte går i deras grundskola eller grundsärskola har en 
skolplacering de har rätt till.  

Den som har vårdnaden om barnet ansvarar för att barnet ska fullgöra sin 
skolplikt enligt skollagen 7 kap. 20 §. Skollagen styr skolans ramar.  

Riktlinjen för skolplikt och skolpliktsbevakning belyser lagstiftningens krav, 
förtydligar ansvarsområden och grunderna för arbetet med att tillse rätten till 
utbildning. Kommunen är skyldig att säkerställa att hanteringen av skolplikt 
sker på ett rättssäkert, effektivt och likvärdigt sätt. Ale kommun är ansvarig för 
att de barn som är bosatta i kommunen får sin rätt till utbildning tillgodosedd. 
Således är kommunen ansvarig för att alla barn närvarar i enlighet med 
skolplikten och har ett gemensamt och systematiskt förhållningssätt som främja 
närvaro och förbygger frånvaro. 

Syfte 
Riktlinjen syftar till att tydliggöra kommunens ansvar i bestämmelser som rör 
skolplikt och skolpliktsbevakning. Verksamheten ska säkerställa att 
folkbokförda, skolpliktiga barn i Ale kommun får sin rätt till utbildning 
tillgodosedd samt att främja närvaro och förbygger frånvaro.  

Lagstiftning 
I enlighet med skollagen 7 kap. 2 § har barn som är bosatta i Sverige skolplikt. 
Bosatt i Sverige avses den som är folkbokförd enligt folkbokföringslagen 
(1991: 481).  
Skolplikt gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands eller vars 
förhållanden är sådana att det uppenbarligen inte kan begäras att barnet ska gå i 
skola. Skolplikt gäller inte heller barn som vistas här med stöd av tidsbegränsat 
uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen (2005:716) 
Skolplikten upphör när ett barn flyttar utomlands permanent och inte längre är 
folkbokförd i Sverige. Enligt reglerna för folkbokföring; Den som vistas 
utomlands längre än ett år och som inte har inkommit med anmälan om 
utlandsflytt anses som utvandrad och avregistreras. Kommunen kan även 
bedöma att skolplikten upphör om barnet vistas utomlands men fortfarande är 
folkbokfört i Sverige, förutsatt att ett giltigt skäl till frånvaro har inkommit till 
kommunen.    
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Skolplikt 
Skolpliktens inträde 
Skolplikten träder i kraft höstterminen det kalenderår då barnet  
fyller sex år (7 kap. 10 §).  

Skolpliktens upphörande 
Huvudregeln i 7 kap. 12§ är att skolplikten upphör vid utgången  
av vårterminen det tionde året från höstterminen 2018 eller  
om eleven går i specialskolan elfte året från höstterminen 2018,  
efter det att eleven påbörjat fullgörandet av skolplikten. 

Förlängd skolplikt 
För den elev som inte gått ut högsta årskursen när skolplikten annars skulle ha 
upphört enligt 12 §, upphör skolplikten i stället ett år senare, dock senast när 
eleven fyller 18 år. (7 kap. 13 §). 

Frågan om skolpliktens förlängning prövas av hemkommunen och i enlighet 
med fastställd delegationsordning. För en elev som går i specialskolan prövas 
frågan av Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

Tidigare upphörande  
Om eleven före den tidpunkt som skolplikten annars skulle ha upphört 
uppfyller de betygskriterier som minst ska uppfyllas för den skolform där 
eleven fullgör sin skolplikt, upphör skolplikten. (7 kap 14§.) 

Tidigare skolstart  
Ett barn får tas emot i förskoleklass redan höstterminen det kalenderår barnet 
fyller fem år (7. Kap 11§). Vårdnadshavare har möjlighet att lämna ett 
önskemål om tidigare skolstart för barnet, det är dock ingen rättighet att börja 
förskoleklass tidigare. Hemkommunen har inte någon skyldighet att bevilja 
tidigare skolstart. Beslutet fattas av rektor på önskad skolenhet. Vid beviljad 
tidigare skolstart, omfattas inte eleven av skolplikt men måste närvara i skolan 
och delta i utbildningen.  

Undantag från skolplikt 
Vårdnadshavare kan begära att eleven ska få hoppa över förskoleklassen och 
börja direkt i grundskola, grundsärskola, specialskolan eller sameskola 
kalenderåret då eleven fyller sex år.  
Under förutsättning att en bedömning av eleven utförts kan rektor på den 
önskade skolenheten besluta om mottagande i årskurs 1 det kalenderår eleven 
fyller sex år.  

Uppskjuten skolplikt 
Om det föreligger särskilda skäl kan vårdnadshavare begära att skjuta upp 
skolplikten ett år för eleven. Med uppskjuten skolplikt innebär det att 
skolplikten i stället träder i kraft höstterminen det året som eleven fyller sju år 
(7. Kap 10 §). Uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen och i enlighet 
med Ale kommuns fastställda delegationsordning. 
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Skolplikt för elev i grundsärskola 
Beslut om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola fattas på 
delegation av barn- och elevhälsochefen. Beslutet fattas i samråd med ett 
mottagningsteam bestående av specialpedagog, skolpsykolog, skolsköterska 
och skolkurator.  

Om beslut om mottagande i grundsärskolan fattas innan elevens skolplikt 
inträder, behöver beslutet verkställas när skolplikten infaller. 

När ett beslut om mottagande har fattats för en elev som redan går i 
grundskolan behöver beslutet, med vårdnadshavares samtycke, verkställas 
omedelbart. Om en överenskommen placering i en klass eller grupp vid en 
skolenhet inte kan ske omedelbart behöver utbildningen för eleven ändå utgå 
från de bestämmelser som gäller för grundsärskolan eller gymnasiesärskolan 
snarast efter beslutet. 

 

Främja närvaro och förebygga frånvaro 
Skolans arbete med att främja närvaro och förebygga skolfrånvaro 
Målet med skolans främjande- och förebyggande arbete ska ha sin 
utgångspunkt i allas lika värde, uppmuntra till lärande och att skapa en trygg 
och tillitsfull arbetsmiljö för elever och skolpersonal.  

Skolverket har identifierat faktorer som är viktiga för att främja närvaro och 
förebygga skolfrånvaro. Bemötandet är en av faktorerna där lärare och annan 
skolpersonals engagemang är den viktigaste faktorn för att undvika frånvaro 
eller att få tillbaka elever från frånvaro.  

Skolans arbetsmiljö och undervisningens innehåll och utformning har stor 
betydelse för att även motverka att frånvaro uppstår. Undervisningen ska vara 
utformad utifrån elevernas särskilda behov för att förebygga frånvaro i skolan. 

Skolan ska ha goda rutiner för att tidigt upptäcka och vidta tidiga insatser för 
att undvika att frånvaro blir långvarig. Skolan ska aktivt arbeta för goda 
relationer med vårdnadshavare. Samverkan med andra instanser ska ske kring 
elevers frånvaro som oftast är en kombination av både skol- och hemrelaterade 
förhållanden. Det ska finnas en beredskap och en organisation för kontinuerlig 
samverkan mellan skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin.   

Giltig frånvaro 
Giltig frånvaro innebär en korrekt anmäld frånvaro via kommunens 
närvarosystem eller telefon. I anmälan ska det framgå att eleven är frånvarande 
från undervisning av något skäl som skolan definierar som giltigt. Exempelvis 
sjukfrånvaro, läkarbesök eller annan beviljad ledighet.  
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Ogiltig frånvaro 
Ogiltig frånvaro innebär att ingen korrekt anmälan är gjord och där eleven är 
frånvarande från undervisningen utan giltigt skäl, till exempel: sen ankomst, att 
eleven uteblir från skolan trots avslag på ledighetsansökan eller avviker från 
lektion. Ogiltig frånvaro skrivas in i terminsbetygen i grundskola. 

Om en elev utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska 
rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven 
har varit frånvarande (Skollagen 7 kap. 17§) 

Ledighet  
Kortare ledighet för en elev kan beviljas för enskilda angelägenheter. Om 
synnerliga skäl föreligger kan längre ledighet beviljas. Rektorn på skolenheten 
beslutar om ledighet. Rektor får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om 
ledighet som avser längre än 10 dagar (Skollagen 7 kap. 18§). 

Eleven kan, på vårdnadshavares begäran, befrias från skyldighet att delta i 
obligatoriska inslag i undervisningen om det föreligger synnerliga skäl. Ett 
sådant beslut får endast avse enstaka tillfällen under ett läsår. Det är rektorn 
som beslutar om befrielse. Rektor får inte uppdra åt någon annan att fatta 
sådana beslut (Skollagen 7 kap. 19§) 

Ansökan om ledighet  
Vårdnadshavare ansöker om ledighet via särskild blankett - Ansökan om 
ledighet för elev i grundskolan. Ansökan ska lämnas in i god tid före planerad 
ledighet.  

Vid beviljad ledighet ska elev och vårdnadshavare ta kontakt med berörda 
lärare för att få information om hur eleven ska kompensera den förlorade 
undervisningen som ledigheten medför. Beslut om ledighet kan inte överklagas 
(Skollagen 28 kap 18§) 

 

Tillfällig eller varaktig vistelse utomlands 
Om vårdnadshavare planerar att vistas eller flytta utomlands med skolpliktiga 
barn under en längre period, måste detta i god tid meddelas till skolan via 
blankett - Ansökan om ledighet för elev i grundskolan. Om ett barn är 
folkbokförd i Sverige men faktiskt varaktigt vistas utomlands så omfattas inte 
barnet av skolplikt (7. kap 11 §). Exempelvis barn till svenska diplomater. 

Skolplaceringen upphör på grund av varaktig eller permanent flytt utomlands 
där även rätten till utbildning upphör. Tumregeln för varaktig vistelse 
utomlands bedöms i Ale kommun till sex månader. Utskrivning av elev 
bedöms i det enskilda fallet då en skolplacering inte kan bibehållas längre än 
sex månader, däremot kvarstår skolpliktsbevakningen. Viktigt att känna till att 
upphörande av skolplikt och upphörande av skolplacering är två olika beslut  
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Om eleven flyttar tillbaka till Sverige har den rätt till utbildning och därmed en 
skolplacering i sin hemkommun. Vid återflytt behöver vårdnadshavare på nytt 
ansöka om skolplacering då det föreligger skolplikt. Eleven är inte garanterad 
samma skolplacering som innan vistelse utomlands. Ansökan sker via 
kommunens e-tjänst eller via blankett.  

 

Skolpliktsbevakning 
Systematisk uppföljning av frånvaro 
Rektor ansvarar för skolbevakning av elever genom att följa upp en elevs 
frånvaro utifrån kommunens framtagna frånvarorutin.  

Vid omfattande frånvaro ska rektor inleda en utredning för att finna 
bakomliggande orsaker till frånvaron. Rektor ansvarar för att vidta åtgärder 
utifrån vad som framkommer i utredningen och elevhälsoteamet ger i stöd i 
arbetet. När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att 
frånvaron snarast anmäls till huvudmannen. Skolnärvaron följs upp 
kontinuerligt i samverkan med skolans elevhälsoteam.  

Huvudmannen för en fristående skola eller kommunal skola i annan kommun 
ska lämna uppgift till elevens hemkommun när en elev börjar eller slutar vid 
skolan eller när en utredning om upprepad eller längre frånvaro inletts 
(Skollagen 7 kap. 22 §). Vid misstanke om att en elev far illa ska ansvarig 
rektor på skolan utföra en orosanmälan till Socialtjänsten i enlighet med 
Socialtjänstlagen 14 kap. 1 §.  

Systematisk uppföljning av att folkbokförda elever har en skolplacering 
Centrala administrativa enheten har i uppdrag att varje vecka gå igenom de 
framtagna uppgifterna som visas i kommunens elevregister för att säkerställa 
att alla skolpliktiga barn har en skolplacering inom eller utanför kommunen. 

De elever som har skolgång hos en annan huvudman kontaktar centrala 
administrativa enheten elevens skola för att säkerställa elevens skolplacering. 

Ale kommuns elevregister uppdateras med uppgifter från Skatteverket 
avseende in- och utflyttning, dödsfall, invandring, etcetera (enligt grunduttaget) 
för att hålla befintliga personuppgifter uppdaterade.  
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Fullgöra skolplikten på annat sätt 
Fullgörande av skolplikt på annat sätt, prövas av elevens hemkommun och 
beslut fattas enligt fastställd delegationsordning. Ett medgivande om att 
fullgöra skolplikten på annat sätt kan beviljas ett år i taget.  

En elev som inte kan delta i det vanliga skolarbetet under en längre tid på 
grund av sjukdom ska få särskild undervisning i hemmet eller på annan lämplig 
plats (Skollagen 24 kap. 20§). Eleven bibehåller sin placering på den skolenhet 
som eleven är inskriven på.  

I undantagsfall kan skolplikten fullgöras på en skola utomlands (Skollagen 24 
kap. 23§). Ansökan om att fullgöra skolplikten utomlands ska göras i god tid 
till hemkommunen på särskilt anvisad blankett. En individuell prövning sker i 
varje enskilt fall.  
För att ansökan ska bli beviljad behöver följande kriterier uppfyllas: 

• att verksamheten framstår som ett fullgott alternativ till den  
utbildning som annars står barnet till buds enligt skollagen.  

• att möjligheten till god insyn finns i den tilltänkta skolverksamheten. 
• att en beskrivning av de synnerliga skäl som föreligger framgår  

En kontinuerlig uppföljning av elevens skolgång åligger verksamhetschef inom 
utbildning.  

Ansvar för skolpliktens fullgörande - ett tredelat ansvar 
Rektor för den skola som eleven går i ska se till att eleven fullgör sin skolgång, 
vilket först och främst innebär att eleven går till skolan och deltar i 
utbildningen. 

Hemkommunen ansvarar för att de skolpliktiga barn som är folkbokförda i 
kommunen och som inte går i deras grundskola eller grundsärskola har en 
skolplacering de har rätt till.  

Fungerar inte elevens skolgång i en fristående skola eller annan kommunal 
skola är hemkommunen alltid skyldig att ta emot eleven.  

Den som har vårdnaden om barnet, ansvarar för att barnet kommer till skolan 
och deltar i utbildningen, alltså att barnet fullgör sin skolplikt (Skollagen 7 kap. 
20 §). Om vårdnadshavare inte är överens om önskad skolplacering utgår 
hemkommunen ifrån elevens folkbokföringsadress vid skolplacering. 

Föreläggande och vite 
Om en vårdnadshavare inte tar sitt ansvar för att barnet ska fullgöra sin 
skolplikt får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra sina 
skyldigheter. Ett föreläggande är ett beslut av en myndighet som innebär att 
den som beslutet gäller ska genomföra en viss åtgärd. Ett föreläggande får 
förenas med vite och gäller omedelbart om inte kommunen bestämmer något 
annat.  
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Sektor utbildning

Diarienummer: UBN.2022.477
Datum: 2022-11-02
Nämndsekreterare Eva Ljungmark

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Utbildningsnämnden

Revidering av delegeringsordning avseende ansvar för

upphandling

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar anta tilläggen i enlighet med bilaga 1 i nämndens
delegeringsordning med ikraftträdande 1 december 2022.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Under våren 2022 påbörjades en översyn av samtliga nämnders reglementen. I samband med
översynen uppmärksammades det att bestämmelserna kring ansvar för upphandling enligt
lagen (2016:1145) om offentlig upphandling behövde förtydligas så att gällande styrdokument
stämmer bättre överens med den praktiska tillämpningen.

För att förtydliga ansvarsfrågan har det föreslagits en ändring i nämndens reglemente, se
KS.2022.288, varvid ansvar för upphandling och kostnadsansvar föreslås ligga på samma
nämnd. Med anledning av en ändring i reglementet för nämnden behöver tillägg ske i
befintlig delegeringsordning.

Delegationerna är framtagna så att den nuvarande praktiska hanteringen ska påverkas så lite
som möjligt. Delegeringsordningen är dock inget statiskt dokument. Den återspeglar det
arbetssätt som nämnden och sektorn hela tiden utvecklar i syfte att optimera organisationen
och effektivisera arbetet. Det innebär att delegeringsordningen även fortsättningsvis kommer
att ses över och vid behov kommer det läggas fram förslag på justeringar.

Åsa Ericson Marcus Larsson

Sektorchef Administrativ chef
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-11-02

Bilaga 1. Delegeringsordning UBN Ärendegrupp 11. Upphandling

Kommunstyrelsen 2022-11-01 Ärende KS.2022.288 Reglementesförändring om upphandling

Beslutet skickas till:
För vidare hantering:

Sektorchef sektor Utbildning
Författningssamlingen/Styrdokument, registrator kommunstyrelsen

Ärendet

Under våren 2022 påbörjades en översyn av samtliga nämnders reglementen. I samband med
översynen uppmärksammades det att bestämmelserna kring ansvar för upphandling enligt
lagen (2016:1145) om offentlig upphandling behövde förtydligas. Upphandling är ett
strategiskt verktyg som ska bidra till att kommunens mål uppfylls och att kommunens
ekonomiska resurser nyttjas effektivt. Alla inköp i kommunen ska följa gällande lagstiftning
och samverka med andra av fullmäktige antagna styrdokument.

En upphandlingsprocess sker i flera steg och i dessa tas det ett eller flera beslut, som i sin tur
innefattar ett ansvarstagande. Somliga av besluten kräver avvägningar som görs utifrån
självständiga bedömningar och andra beslut utgör endast en följdverkning av tidigare fattade
beslut. En upphandlingsprocess kräver en samverkan mellan tjänstepersoner som besitter
olika kunskaper och kompetenser, både inom upphandlingsområdet och inom den verksamhet
som upphandlingen avser.

Med anledning av att det föreslås en ändring av nämndens reglemente, KS.2022.288, behöver
tillägg ske i befintlig delegeringsordning. Föreslagna delegationer är framtagna så att den
nuvarande praktiska hanteringen ska påverkas så lite som möjligt. Delegeringsordningen är
dock inget statiskt dokument. Den återspeglar det arbetssätt som nämnden och sektorn hela
tiden utvecklar i syfte att optimera organisationen och effektivisera arbetet. Det innebär att
delegeringsordningen även fortsättningsvis kommer att ses över och vid behov kommer det
läggas fram förslag på justeringar.

Förslaget till delegationer innebär att nämnden delegerar till upphandlingsavdelningen på
kommunstyrelsen att fatta beslut åt nämndens vägnar. Föreslagna delegationer utgår från de
delegationer som upphandlingsavdelningen arbetar utifrån idag.
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Ekonomisk bedömning

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Invånarperspektiv

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Ärendet avser ansvaret enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Tilläggen i delegationsordningen sker till följd av en förändring av nämndens reglemente.

Remissyttrande

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Delegationsordningen publiceras i författningssamlingen.

Förvaltningens bedömning

Med anledning av att det föreslås en ändring av nämndens reglemente behöver tillägg ske i
befintlig delegeringsordning. Föreslagna delegationer är framtagna så att den nuvarande
praktiska hanteringen ska påverkas så lite som möjligt. Delegeringsordningen är dock inget
statiskt dokument. Den återspeglar det arbetssätt som nämnden och sektorn hela tiden
utvecklar i syfte att optimera organisationen och effektivisera arbetet. Det innebär att
delegeringsordningen även fortsättningsvis kommer att ses över och vid behov kommer det
läggas fram förslag på justeringar.
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Kommunstyrelsen

Reglementesförändring avseende ansvar för upphandling

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta de

reglementesförändringar som framgår av Reglementesförändringar avseende upphandling

med ikraftträdande 1 december 2022.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Under våren 2022 påbörjades en översyn av samtliga nämnders reglementen. I samband med

översynen uppmärksammades det att bestämmelserna kring ansvar för upphandling enligt

lagen (2016:1145) om offentlig upphandling kan behöva förtydligas så att gällande

styrdokument stämmer bättre överens med den praktiska tillämpningen.

Förvaltningen föreslår därför att det förtydligas och att ansvaret för upphandling och

kostnadsansvaret bör ligga på samma nämnd. Utifrån den premissen har förvaltningen tagit

fram förslag på reglementesförändringar för samtliga reglementen.

I praktiken innebär reglementesförändringarna ingen förändring av hur verksamheterna och

upphandlingsenheten på kommunstyrelsen arbetar idag. De tjänsteleveranser som

ekonomiavdelningen tagit fram avseende upphandling är fortsatt tillämpliga för

verksamheterna.

Maria Reinholdsson Erik Bergman

Kommunchef Kanslichef
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Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-10-25

Reglementesförändringar avseende upphandling, 2022-10-05

Utbildningsnämndens beslut UBN § 73, 2022-09-07

Kultur och fritidsnämndens beslut KFN § 80, 2022-09-08

Socialnämndens beslut SN § 93, 2022-09-08

Samhällsbyggnadsnämnden beslut SBN § 198, 2022-09-07

Servicenämndens beslut SERN § 62, 2022-09-06

Beslutet skickas till:

För vidare hantering

Kommunjurist
Författningssamlingen

För kännedom

Kommunchef
Ekonomichef

Ärendet

Under våren 2022 påbörjades en översyn av samtliga nämnders reglementen. I samband med

översynen uppmärksammades det att bestämmelserna kring ansvaret för upphandling enligt

lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, kan behöva förtydligas för att bättre

stämma överens med kommunens praktiska hantering av upphandlingsärenden.

Det behov som uppmärksammats är att förtydliga ansvaret som åligger kommunstyrelsen och

vad ansvaret för upphandling innebär. Förslagsvis bör ansvar för upphandling och

kostnadsansvar ligga på samma verksamhet och nämnd.

En upphandlingsprocess sker i flera steg och i dessa tas det ett eller flera beslut, som i sin tur

innefattar ett ansvarstagande. Somliga av besluten kräver avvägningar som görs utifrån

självständiga bedömningar och andra beslut utgör endast en följdverkning av tidigare fattade

beslut. En upphandlingsprocess kräver en samverkan mellan tjänstepersoner som besitter

olika kunskaper och kompetenser, både inom upphandlingsområdet och inom den verksamhet

som upphandlingen avser.

Utifrån premissen att ansvaret för upphandling och kostnadsansvaret bör ligga på samma

nämnd identifierades två möjliga alternativ varav dessa alternativ har remitterats till
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nämnderna för synpunkter. Beaktande av nämndernas remissvar har kommunstyrelsens

förvaltning tagit fram förslag på ändringar i samtliga av nämndernas reglementen.

Det förslag som nu presenteras i reglementesförändringarna Reglementesförändringar

Upphandling innebär:

- Att kommunstyrelsen ansvarar för kommunens nämndövergripande upphandlingar samt ska

ha uppsikt över och samordna kommunens strategiska arbete med upphandlingsfrågor.

- Att det åligger kommunstyrelsen att ansvara för kommunens ramavtal samt att bistå och

stödja kommunens verksamheter vid verksamhetsspecifika upphandlingar.

- Den nämnd som vill genomföra en upphandling beslutar och har kostnadsansvar för hela

processen men kan genom delegation besluta att personal på upphandlingsenheten fattar

beslut i de olika stegen och biträda nämnden vid eventuell överprövning eller dylikt.

- Kostnadsansvar, avtalsföljsamhet, avtalstecknande och ansvar vid eventuella tvister med

anledning av upphandlingen eller avtal ligger på verksamheten och ansvarig nämnd. Dock

kan nämnden genom delegation och tillämpning av de tjänsteleveranser som

ekonomiavdelningen tillhandahåller avseende upphandling, låta personal på

upphandlingsenheten bistå nämnden med ovanstående. Förslagsvis ska kommunstyrelsen,

fungera som en stödfunktion för övriga nämnder i samtliga av kommunens upphandlingar.

I praktiken innebär reglementesförändringarna ingen förändring av hur nämndernas

verksamheter och upphandlingsavdelningen på kommunstyrelsen arbetar idag. De

tjänsteleveranser som ekonomiavdelningen tagit fram avseende upphandling är fortsatt

tillämpliga för verksamheterna.

Ekonomisk bedömning

Ändringen i reglementet innebär ingen kostnad för kommunen. Förändringen innebär att

ansvar för upphandling och kostnadsansvar ska ligga på samma nämnd.

Invånarperspektiv

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Hållbarhetsperspektivet

Området har beaktats men inte bedömts tillföra ärendet något ytterligare underlag.

Lagstiftning och kommunala styrdokument

Ärendet avser ansvaret enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.
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En förändring av reglementen innebär att nämnderna behöver se över sina

delegeringsordningar.

Remissyttrande

Ärendet har remitterats till socialnämnden, servicenämnden, samhällsbyggnadsnämnden,

utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. Svar har erhållits från samtliga och

bifogas ärendet som beslutsunderlag.

Behandlad enligt MBL

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Beslutets genomförande

Reglementena publiceras i författningssamlingen.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att det i styrdokumenten och den praktiska hanteringen vad

gäller offentlig upphandling inte är helt entydigt vad gäller innebörden av ansvar.

Förvaltningens bedömning är att ansvaret för upphandling och kostnadsansvaret bör ligga på

samma nämnd.

Upphandling är ett strategiskt verktyg som ska bidra till att kommunens mål uppfylls och att

kommunens ekonomiska resurser nyttjas effektivt. Alla inköp i kommunen ska följa gällande

lagstiftning och samverka med andra av fullmäktige antagna styrdokument. Förvaltningen

bedömer att kommunstyrelsen bör ha det övergripande ansvaret för att kommunens mål

uppfylls och att ekonomiska resurser nyttjas effektivt. Kommunstyrelsen bör samordna

styrningen för all upphandling inom kommunen och ansvarar för revidering av riktlinjerna.

Varje nämnd bör dock ansvara för sitt inköpsbehov samt att beslut om att upphandla fattas på

behörig nivå enligt gällande delegationsordning. Kommunstyrelsen bör fungera som en

stödfunktion vars uppdrag är att ansvara för upphandling av kommungemensamma avtal samt

samordning av upphandlingsbehov, vara ett stöd till verksamheten vid upphandlings- och

inköpsfrågor, arbeta såväl strategiskt som taktiskt för att stärka kommunens kontroll över

inköpsprocessen.

Förvaltningens bedömning är att kommunstyrelsen bör besluta att föreslå kommunfullmäktige

att anta reglementesförändringarna som framgår av Reglementesförändringar avseende

upphandling.



Reglementesförändring avseende upphandling 

 

Reglemente för kommunstyrelsen 

Nuvarande lydelse 

 

Föreslagen lydelse 

 

24 § 

Kommunstyrelsen ansvarar i kommunen för 

upphandlingar enligt lagen (2016:1145) om 

offentlig upphandling eller annan författning. 

 

 

24 § 

Kommunstyrelsen ansvarar för upphandlingar 

enligt lagen (2016:1145) om offentlig 

upphandling eller annan författning inom sitt 

verksamhetsområde. 

 

Kommunstyrelsen ansvarar för upphandling som 

berör fler än en nämnd.  

 

 

25 § 

Övriga nämnder ska för förvärv eller annan 

åtgärd avseende upphandling enligt lagen 

(2016:1145) offentlig upphandling, till 

kommunstyrelsen anmäla behov av upphandling 

och därefter biträda kommunstyrelsens 

upphandling med kunskap och utredningar inom 

sitt fackområde. 

 

Nämnd har rätt att göra avrop på avtal som 

nämnden eller kommunen är berättigade att göra 

avrop ifrån. Nämnden får dock inte göra avrop i 

strid mot ramavtal ingångna av 

kommunstyrelsen eller på uppdrag av 

kommunstyrelsen. 

 

Avrop på avtal görs dock av den myndighet som 

behöver varan eller tjänsten. 

 

 

25 § 

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över och 

samordna kommunens strategiska arbete med 

upphandlingsfrågor. 

 

Kommunstyrelsen ska bistå och stödja 

kommunens nämnder och deras verksamheter 

vid verksamhetsspecifika upphandlingar. 

 

Nämnd har rätt att göra avrop på avtal som 

nämnden eller kommunen är berättigade att göra 

avrop ifrån. Nämnden får dock inte göra avrop i 

strid mot ramavtal ingångna av 

kommunstyrelsen eller på uppdrag av 

kommunstyrelsen. 

 

Avrop på avtal görs av den myndighet som 

behöver varan eller tjänsten. 

 

26 § 

Kommunstyrelsen får besluta att delta i 

upphandlingar som genomförs av andra 

upphandlande myndigheter. 

 

Kommunstyrelsen får genomföra upphandlingar 

som omfattar även andra än kommunens egna 

myndigheter. 

26 § 

Kommunstyrelsen får besluta att delta i 

upphandlingar som genomförs av andra 

upphandlande myndigheter. 

 

Kommunstyrelsen får genomföra upphandlingar 

som omfattar även andra än kommunens egna 

myndigheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Reglemente för överförmyndarnämnden 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
18 §  

Kommunstyrelsen ansvarar i kommunen för 

upphandlingar enligt lagen (2016:1145) om 

offentlig upphandling eller annan författning. 

 

Överförmyndarnämnden ska för förvärv eller 

annan åtgärd avseende upphandling enligt lagen 

(2016:1145) offentlig upphandling, till 

kommunstyrelsen anmäla behov av upphandling 

och därefter biträda kommunstyrelsens 

upphandling med kunskap och utredningar inom 

sitt fackområde. 

 

Överförmyndarnämnden har rätt att göra avrop 

på avtal som nämnden eller kommunen är 

berättigade att göra avrop ifrån. Nämnden får 

dock inte göra avrop i strid mot ramavtal 

ingångna av kommunstyrelsen eller på uppdrag 

av kommunstyrelsen. 

 

 

 

18 §  

Överförmyndarnämnden ansvarar för 

upphandlingar enligt lagen (2016:1145) om 

offentlig upphandling eller annan författning 

inom sitt eget verksamhetsområde.  

 

Kommunstyrelsen ansvarar för upphandling som 

berör fler än en nämnd.  

 

Överförmyndarnämnden har rätt att göra avrop 

på avtal som nämnden eller kommunen är 

berättigade att göra avrop ifrån. Nämnden får 

dock inte göra avrop i strid mot ramavtal 

ingångna av kommunstyrelsen eller på uppdrag 

av kommunstyrelsen. 

 

 

Reglemente för valnämnden 

 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
19 §  

Kommunstyrelsen ansvarar i kommunen för 

upphandlingar enligt lagen (2016:1145) om 

offentlig upphandling eller annan författning. 

 

Valnämnden ska för förvärv eller annan åtgärd 

avseende upphandling enligt lagen (2016:1145) 

offentlig upphandling, till kommunstyrelsen 

anmäla behov av upphandling och därefter 

biträda kommunstyrelsens upphandling med 

kunskap och utredningar inom sitt fackområde. 

 

Valnämnden har rätt att göra avrop på avtal som 

nämnden eller kommunen är berättigade att göra 

avrop ifrån. Nämnden får dock inte göra avrop i 

strid mot ramavtal ingångna av 

kommunstyrelsen eller på uppdrag av 

kommunstyrelsen. 

 

 

 

 

 

19 §  

Valnämnden ansvarar för upphandlingar enligt 

lagen (2016:1145) om offentlig upphandling 

eller annan författning inom sitt eget 

verksamhetsområde.  

 

Kommunstyrelsen ansvarar för upphandling som 

berör fler än en nämnd. 

 

Valnämnden har rätt att göra avrop på avtal som 

nämnden eller kommunen är berättigade att göra 

avrop ifrån. Nämnden får dock inte göra avrop i 

strid mot ramavtal ingångna av 

kommunstyrelsen eller på uppdrag av 

kommunstyrelsen. 

 



 

 

 

Reglemente för 

samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

50 §  

Kommunstyrelsen ansvarar i kommunen för 

upphandlingar enligt lagen (2016:1145) om 

offentlig upphandling eller annan författning. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden ska för förvärv eller 

annan åtgärd avseende upphandling enligt lagen 

(2016:1145) offentlig upphandling, till 

kommunstyrelsen anmäla behov av upphandling 

och därefter biträda kommunstyrelsens 

upphandling med kunskap och utredningar inom 

sitt fackområde. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden har rätt att göra 

avrop på avtal som nämnden eller kommunen är 

berättigade att göra avrop ifrån. Nämnden får 

dock inte göra avrop i strid mot ramavtal 

ingångna av kommunstyrelsen eller på uppdrag 

av kommunstyrelsen. 

 

 

50 §  

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för 

upphandlingar enligt lagen (2016:1145) om 

offentlig upphandling eller annan författning 

inom sitt eget verksamhetsområde.  

 

Kommunstyrelsen ansvarar för upphandling som 

berör fler än en nämnd.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden har rätt att göra 

avrop på avtal som nämnden eller kommunen är 

berättigade att göra avrop ifrån. Nämnden får 

dock inte göra avrop i strid mot ramavtal 

ingångna av kommunstyrelsen eller på uppdrag 

av kommunstyrelsen. 

 

 

 

Reglemente för jävsnämnden 

 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
17 §  

Kommunstyrelsen ansvarar i kommunen för 

upphandlingar enligt lagen (2016:1145) om 

offentlig upphandling eller annan författning. 

 

Jävsnämnden ska för förvärv eller annan åtgärd 

avseende upphandling enligt lagen (2016:1145) 

offentlig upphandling, till kommunstyrelsen 

anmäla behov av upphandling och därefter 

biträda kommunstyrelsens upphandling med 

kunskap och utredningar inom sitt fackområde. 

 

Jävsnämnden har rätt att göra avrop på avtal som 

nämnden eller kommunen är berättigade att göra 

avrop ifrån. Nämnden får dock inte göra avrop i 

strid mot ramavtal ingångna av 

kommunstyrelsen eller på uppdrag av 

kommunstyrelsen. 

 

17 §  

Jävsnämnden ansvarar för upphandlingar enligt 

lagen (2016:1145) om offentlig upphandling 

eller annan författning inom sitt eget 

verksamhetsområde.  

 

Kommunstyrelsen ansvarar för upphandling som 

berör fler än en nämnd.  

 

Jävsnämnden har rätt att göra avrop på avtal som 

nämnden eller kommunen är berättigade att göra 

avrop ifrån. Nämnden får dock inte göra avrop i 

strid mot ramavtal ingångna av 

kommunstyrelsen eller på uppdrag av 

kommunstyrelsen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Reglemente för utbildningsnämnden 

 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
22 §  

Kommunstyrelsen ansvarar i kommunen för 

upphandlingar enligt lagen (2016:1145) om 

offentlig upphandling eller annan författning. 

 

Utbildningsnämnden ska för förvärv eller annan 

åtgärd avseende upphandling enligt lagen 

(2016:1145) offentlig upphandling, till 

kommunstyrelsen anmäla behov av upphandling 

och därefter biträda kommunstyrelsens 

upphandling med kunskap och utredningar inom 

sitt fackområde. 

 

Utbildningsnämnden har rätt att göra avrop på 

avtal som nämnden eller kommunen är 

berättigade att göra avrop ifrån. Nämnden får 

dock inte göra avrop i strid mot ramavtal 

ingångna av kommunstyrelsen eller på uppdrag 

av kommunstyrelsen. 

 

22 §  

Utbildningsnämnden ansvarar för upphandlingar 

enligt lagen (2016:1145) om offentlig 

upphandling eller annan författning inom sitt 

eget verksamhetsområde.  

 

Kommunstyrelsen ansvarar för upphandling som 

berör fler än en nämnd.  

 

Utbildningsnämnden har rätt att göra avrop på 

avtal som nämnden eller kommunen är 

berättigade att göra avrop ifrån. Nämnden får 

dock inte göra avrop i strid mot ramavtal 

ingångna av kommunstyrelsen eller på uppdrag 

av kommunstyrelsen. 

 

  

 

 

 

Reglemente för socialnämnden 

 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
33 §  

Kommunstyrelsen ansvarar i kommunen för 

upphandlingar enligt lagen (2016:1145) om 

offentlig upphandling eller annan författning. 

 

Socialnämnden ska för förvärv eller annan 

åtgärd avseende upphandling enligt lagen 

(2016:1145) offentlig upphandling, till 

kommunstyrelsen anmäla behov av upphandling 

och därefter biträda kommunstyrelsens 

upphandling med kunskap och utredningar inom 

sitt fackområde. 

 

Socialnämnden har rätt att göra avrop på avtal 

som nämnden eller kommunen är berättigade att 

göra avrop ifrån. Nämnden får dock inte göra 

avrop i strid mot ramavtal ingångna av 

33 §  

Socialnämnden ansvarar för upphandlingar 

enligt lagen (2016:1145) om offentlig 

upphandling eller annan författning inom sitt 

eget verksamhetsområde.  

 

Kommunstyrelsen ansvarar för upphandling som 

berör fler än en nämnd.  

 

Socialnämnden har rätt att göra avrop på avtal 

som nämnden eller kommunen är berättigade att 

göra avrop ifrån. Nämnden får dock inte göra 

avrop i strid mot ramavtal ingångna av 

kommunstyrelsen eller på uppdrag av 

kommunstyrelsen. 

 

 

 



kommunstyrelsen eller på uppdrag av 

kommunstyrelsen. 

 

Reglemente för  

kultur- och fritidsnämnden 
 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

35 §  

Kommunstyrelsen ansvarar i kommunen för 

upphandlingar enligt lagen (2016:1145) om 

offentlig upphandling eller annan författning. 

 

Kultur- och fritidsnämnden ska för förvärv eller 

annan åtgärd avseende upphandling enligt lagen 

(2016:1145) offentlig upphandling, till 

kommunstyrelsen anmäla behov av upphandling 

och därefter biträda kommunstyrelsens 

upphandling med kunskap och utredningar inom 

sitt fackområde. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har rätt att göra 

avrop på avtal som nämnden eller kommunen är 

berättigade att göra avrop ifrån. Nämnden får 

dock inte göra avrop i strid mot ramavtal 

ingångna av kommunstyrelsen eller på uppdrag 

av kommunstyrelsen. 

 

 

 

 

 

35 §  

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för 

upphandlingar enligt lagen (2016:1145) om 

offentlig upphandling eller annan författning 

inom sitt eget verksamhetsområde.  

 

Kommunstyrelsen ansvarar för upphandling som 

berör fler än en nämnd.  

 

Kultur- och fritidsnämnden har rätt att göra 

avrop på avtal som nämnden eller kommunen är 

berättigade att göra avrop ifrån. Nämnden får 

dock inte göra avrop i strid mot ramavtal 

ingångna av kommunstyrelsen eller på uppdrag 

av kommunstyrelsen. 

 

Reglemente för servicenämnden 
 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

29 §  

Kommunstyrelsen ansvarar i kommunen för 

upphandlingar enligt lagen (2016:1145) om 

offentlig upphandling eller annan författning. 

 

Servicenämnden ska för förvärv eller annan 

åtgärd avseende upphandling enligt lagen 

(2016:1145) offentlig upphandling, till 

kommunstyrelsen anmäla behov av upphandling 

och därefter biträda kommunstyrelsens 

upphandling med kunskap och utredningar inom 

sitt fackområde. 

 

Servicenämnden har rätt att göra avrop på avtal 

som nämnden eller kommunen är berättigade att 

göra avrop ifrån. Nämnden får dock inte göra 

avrop i strid mot ramavtal ingångna av 

kommunstyrelsen eller på uppdrag av 

kommunstyrelsen. 

 

29 §  

Servicenämnden ansvarar för upphandlingar 

enligt lagen (2016:1145) om offentlig 

upphandling eller annan författning inom sitt 

eget verksamhetsområde.  

 

Kommunstyrelsen ansvarar för upphandling som 

berör fler än en nämnd.  

 

Servicenämnden har rätt att göra avrop på avtal 

som nämnden eller kommunen är berättigade att 

göra avrop ifrån. Nämnden får dock inte göra 

avrop i strid mot ramavtal ingångna av 

kommunstyrelsen eller på uppdrag av 

kommunstyrelsen. 

 



 

Reglemente för krisledningsnämnden 
 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 
 

29 §  

Kommunstyrelsen ansvarar i kommunen för 

upphandlingar enligt lagen (2016:1145) om 

offentlig upphandling eller annan författning. 

 

Krisledningsnämnden ska för förvärv eller 

annan åtgärd avseende upphandling enligt lagen 

(2016:1145) offentlig upphandling, till 

kommunstyrelsen anmäla behov av upphandling 

och därefter biträda kommunstyrelsens 

upphandling med kunskap och utredningar inom 

sitt fackområde. 

 

Krisledningsnämnden har rätt att göra avrop på 

avtal som nämnden eller kommunen är 

berättigade att göra avrop ifrån. Nämnden får 

dock inte göra avrop i strid mot ramavtal 

ingångna av kommunstyrelsen eller på uppdrag 

av kommunstyrelsen. 

 

29 §  

Krisledningsnämnden ansvarar för 

upphandlingar enligt lagen (2016:1145) om 

offentlig upphandling eller annan författning 

inom sitt eget verksamhetsområde.  

 

Kommunstyrelsen ansvarar för upphandling som 

berör fler än en nämnd.  

 

Krisledningsnämnden har rätt att göra avrop på 

avtal som nämnden eller kommunen är 

berättigade att göra avrop ifrån. Nämnden får 

dock inte göra avrop i strid mot ramavtal 

ingångna av kommunstyrelsen eller på uppdrag 

av kommunstyrelsen. 

 

  

 



PROTOKOLL
Utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-09-07

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

UBN § 73 Dnr UBN.2022.320

Remiss: Reglementesförändring gällande ansvar för
upphandling

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att anta remissvaret från sektor utbildning som sitt
eget.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens har till utbildningsnämnden översänt remiss rörande förslag till
reglementesförändring gällande ansvar för upphandling. Förslaget från förvaltningen
är att respektive nämnd ska ansvara för upphandling inom det egna
verksamhetsområdet med stöd från upphandlingsenheten som är placerad inom
sektor kommunstyrelsen. Sektor utbildning tillstyrker förslaget att varje nämnd bör
ansvara för sitt inköpsbehov samt att beslut om att upphandla fattas på behörig nivå
enligt gällande delegationsordning. Kommunstyrelsen bör fungera som stödfunktion
med uppdrag bevakning av avtal och deras löptider samt ansvara för att
upphandlingsprocesserna genomförs på ett lagligt och korrekt sätt inklusive
tecknande av avtal.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-08-31

Remissvar på remiss gällande reglementesförändring gällande ansvar för
upphandling

Kommunstyrelsens tjänsteutlåtande Remiss avseende reglementesförändring
gällande ansvar för upphandling, 2022-05-19

Protokollsutdrag kommunstyrelsen §97 Remiss avseende reglementesförändring
gällande ansvar för upphandling, 2022-06-18

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Erik Bergman, Kanslichef
Josefin Thorn Tuvestad, Kommunjurist
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PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-09-08

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

KFN § 80 Dnr KFN.2022.72

Remiss från kommunstyrelsen avseende

reglementesförändring gällande ansvar för

upphandling

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna sektor kultur- och fritids
remissyttrande avseende reglementsförändring gällande ansvar för upphandling
och översända remisssyttrandet till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Under våren 2022 påbörjades en översyn av kommunens samtliga nämnders

reglementen som uppmärksammade att bestämmelserna kring ansvar för

upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling kan behöva

förtydligas.

Av kommunens styrdokument avseende upphandlingsansvar framgår det att

kommunstyrelsen ansvarar för upphandlingar enligt lagen (2016:1145) om

offentlig upphandling eller annan författning. Förslaget från kommunstyrelsens

förvaltning är att respektive nämnd ska ansvara för upphandling inom det egna

verksamhetsområdet med stöd från upphandlingsenheten som är placerad inom

sektor kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska även fortsättningsvis ansvara

för sektoröverskridande upphandlingar och kommunens ramavtal.

Sektor kultur- och fritid ställer sig positiv till kommunstyrelsens förslag att

kultur- och fritidsnämnden ska ansvara för upphandling inom det egna

verksamhetsområdet med stöd från upphandlingsenheten.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-08-19

Yttrande, 2022-08-18

Beslutet skickas till

För vidare hantering: Kommunstyrelsen



PROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-09-08

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SN § 93 Dnr S.N.2022.193

Remiss avseende reglementesförändring gällande

ansvar för upphandling

Beslut

Socialnämnden beslutar

att föreslå att kommunstyrelsen antar det förslag som bäst motsvarar nuvarande

hantering.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har till socialnämnden översänt remiss avseende förslag till

reglementesförändring gällande ansvar för upphandling.

Förslaget från kommunstyrelsen är otydligt och skulle behöva specificeras

ytterligare i några avseende för att nämnden ska kunna ta ställning till de olika

alternativen. I tjänsteutlåtandet från kommunstyrelsen anges att

upphandlingsenheten enbart ska ”fungera som en stödfunktion för övriga

nämnder i samtliga av kommunens upphandlingar”. Socialnämnden önskar att

den praktiska innebörden av detta specificeras.

Det råder även oklarhet i skrivningen från kommunstyrelsen huruvida

föreslagen förändring innebär att sektorerna måste ha egen kompetens gällande

upphandling. Från socialnämndens sida är detta inte önskvärt. Den samlade

kompetensen kring upphandling bör finnas på sektor kommunstyrelsen.

Sektorn förespråkar att hanteringen av upphandlingar sköts som idag, det vill

säga att upphandlingsenheten har det övergripande ansvaret för samtliga

upphandlingar men i samverkan med berörd verksamhet där representanter

involveras för att bistå med verksamhetskunskap. Upphandlingsenheten bör

också bevaka avtalen och dess löptider för att i tid kunna säga upp eller påbörja

en ny upphandling.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-08-30

Beslutet skickas till

För vidare hantering

Kommunstyrelsen



PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2022-09-07

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 198 Dnr SBN.2022.195

Remiss - reglementesförändring gällande ansvar för

upphandling

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att svara på remissen enligt sektorns
utlåtande.

Sammanfattning

Under våren 2022 påbörjade sektor kommunstyrelsen en översyn av kommunens

samtliga nämnders reglementen. I samband med denna översyn

uppmärksammades det att bestämmelserna kring ansvar för upphandling enligt

lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, nedan LOU, kan behöva förtydligas

så att gällande styrdokument stämmer bättre överens med den praktiska

tillämpningen.

Av kommunens styrdokument gällande ansvar för upphandling framgår det att

kommunstyrelsen ansvarar för upphandling enligt LOU eller annan författning.

Kommunstyrelsens förslag är att respektive nämnd, med stöd från

upphandlingsenheten som är placerad inom sektor kommunstyrelsen, ska ansvara

för upphandling inom det egna verksamhetsområdet. Vidare ska

kommunstyrelsen även fortsättningsvis ansvara för sektorsövergripande

upphandlingar och kommunens ramavtal.

Sektor samhällsbyggnad är positiv till det förslag som har presenterats av

kommunstyrelsen enligt ovan.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-09-02

Sektor kommunstyrelsens tjänsteutlåtande, 2022-05-19

Beslutet skickas till

För vidare hantering:

Kommunstyrelsen
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PROTOKOLL
Servicenämnden
Sammanträdesdatum: 2022-09-06

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

SERN § 62 Dnr SERN.2022.65

Remiss från kommunstyrelsen avseende

reglementesförändring gällande ansvar för

upphandling

Beslut

Servicenämnden beslutar att godkänna sektor service remissyttrande avseende
reglementsförändring gällande ansvar för upphandling med tillägget att den
inköpshandboken som tagits fram är ett bra stöd för medarbetarna i
kommunen.

Servicenämnden beslutar att översända remisssyttrandet till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Under våren 2022 påbörjades en översyn av kommunens samtliga nämnders

reglementen som uppmärksammade att bestämmelserna kring ansvar för

upphandling enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling kan behöva

förtydligas.

Av kommunens styrdokument avseende upphandlingsansvar framgår det att

kommunstyrelsen ansvarar för upphandlingar enligt lagen (2016:1145) om

offentlig upphandling eller annan författning. Förslaget från kommunstyrelsens

förvaltning är att respektive nämnd ska ansvara för upphandling inom det egna

verksamhetsområdet med stöd från upphandlingsenheten som är placerad inom

sektor kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska även fortsättningsvis ansvara

för sektoröverskridande upphandlingar och kommunens ramavtal.

Sektor service ställer sig positiv till kommunstyrelsens förslag att

servicenämnden ska ansvara för upphandling inom det egna

verksamhetsområdet med stöd från upphandlingsenheten.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-08-23

Protokoll KS, 2022-06-06

Tjänsteutlåtande KS, 2022-05-19

Yttrande, 2022-08-23



PROTOKOLL
Servicenämnden
Sammanträdesdatum: 2022-09-06

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Yrkande

Ann Lundgren (S) lägger följande ändringsyrkande: Servicenämnden beslutar
att godkänna sektor service remissyttrande avseende reglementsförändring
gällande ansvar för upphandling med tillägget att den inköpshandboken som
tagits fram är ett bra stöd för medarbetarna i kommunen.

Servicenämnden beslutar att översända remisssyttrandet till kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på dels Ann Lundgrens (S) yrkande och dels på
sektor service förslag och finner att servicenämnden beslutar i enlighet med
Ann Lundgrens (S) yrkande.

Beslutet skickas till

För vidare hantering: Kommunstyrelsen



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(3)

Sektor utbildning

Diarienummer: UBN.2022.425
Datum: 2022-11-02
Nämndsekreterare Eva Ljungmark

Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Utbildningsnämnden

Extra studietid och utökad lovskola

Förslag till beslut

Utbildningsnämnden beslutar att notera informationen och att uppdraget är besvarat.

Motivering till beslut

Bedöms ej tillämplig i detta ärende.

Sammanfattning

Riksdagen har beslutat om extra studietid och utökad lovskola i grundskolan.

Extra studietid

Elever i årskurs 4-9 i grundskolan ska erbjudas extra studietid, för att få hjälp med läxor och
annat skolarbete. Erbjudandet ska omfatta minst två timmar per vecka och det ska vara
frivilligt för elever att delta.

Studietiden ska anordnas under eller i direkt anslutning till elevernas skoldag, vid den skola
som eleven tillhör. Den extra studietiden ska inte räknas in i den minsta totala
undervisningstid som varje elev i grundskolan har rätt till. Fjärrundervisning får användas för
extra studietid.

Utökad lovskola

Den lovskola som är obligatorisk för huvudmän att anordna utökas med 25 timmar och ska
erbjudas elever i grundskolans årskurs 9, vilka riskerar att inte uppfylla kriterierna för betyget
E i ett eller flera ämnen och som därmed riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt
yrkesprogram i gymnasieskolan.

Åsa Ericson

Sektorchef

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2022-11-02
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Ale kommun Organisationsnummer Telefon E-post
SE-449 80 Alafors 212000-1439 0303-70 30 00 kommun@ale.se www.ale.se

Ärendet

I Nämndeplan och budget 2022 anges för utbildningsnämndens arbete 2022 att ta del av
kartläggning av tillgången till och deltagande i studiestöd och lovskola samt besluta om
fortsatta prioriteringar. I januari 2022 föreslog regeringen att huvudman för grundskola ska
erbjuda minst två timmar extra studietid per vecka till elever i årskurs 4-9 samt att lovskolan
utökas med ytterligare 25 timmar för elever i årskurs 9 som riskerar att inte bli behöriga till
ett nationellt program i gymnasieskolan.

När det gäller extra studietid är detta ett helt nytt tillägg i skollagen jämfört med tidigare
utformning. Det fanns tidigare inget som reglerade erbjudandet av extra studietid och således
inga regleringar om omfattning eller förläggning under skoldagen.

När det gäller lovskola har lagen blivit mer explicit i definitionen av målgruppen men
framförallt blivit mer proaktiv i avseende på att erbjuda insatser INNAN eleven gått färdigt
grundskolan. I praktiken innebär detta även att samtliga lov kan nyttjas för lovskola och inte
endast sommarlovet efter årskurs 9. Exempelvis nyttjas även sommarlovet i årskurs 8 för
lovskola.

Riksdagens beslut innebar att ändringarna i Skollagen (2010:800) gäller från den 1 juli 2022.
Ändringarna i lagen har dock föregåtts av en debatt och en viss kritik. Bland annat lyfts
bristen av vetenskapliga bevis för korrelationen mellan extra studietid och förbättrade resultat.
I en nyligen publicerad undersökning genomförd på uppdrag av organisationen Sveriges
Ingenjörer konstateras det att den omfattande utökningen av timplanen i matematik i
grundskolan ännu inte har fått en positiv påverkan på betygen.Not 1. Trots fler timmar i ämnet
har betygen i matematik marginellt försämrats. Undersökningen kan däremot konstatera att
det förekommer en stor skillnad i betyg vid beaktning av föräldrarnas utbildningsnivå där
elever med högutbildade föräldrar presterar bättre i matematik jämfört med elever vars
föräldrar har en lägre utbildningsgrad.

Tre huvudslutsatser som undersökningen drar är att;

1. Det finns ingen korrelation mellan utökad studietid och bättre resultat (sett till ämnet
matematik).

2. Den aktuella undersökningen och tidigare forskning pekar istället ut ämneskunskaper och
didaktisk kompetens som de mest avgörande faktorerna för framgångsrika studier och högre
betyg hos eleverna.

3. Grundskolan är ytan som måste verka kompenserande för elevernas olika bakgrund
(specifikt med hänseende på föräldrarnas utbildningsbakgrund).

Sektorn har kartlagt behovet och planerat genomförandet av extra studietid och utökad
lovskola under läsåret 2022/2023. I och med riksdagens beslut om extra studietid har
möjligheterna till deltagande i studiestöd utökats och den obligatoriska tiden i lovskolan
utökats.
_________________________

1. 2021-04-16 Vem räknas och vem räknas bort alldeles för tidigt? (sverigesingenjorer.se)
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Extra studietid

Kartläggningen visar att Ale kommuns skolor har skapat organisation för att erbjuda eleverna
extra studietid i en utsträckning som minst motsvarar kraven i reformen (minst två timmar per
vecka). Flera av skolorna har gått längre och erbjuder organiserat stöd genomförd av behörig
personal flera timmar per vecka.

Kartläggningen kan också konstatera att skolorna aktivt arbetar med extra studiestöd som en
kompensatorisk insats och kan erbjudas under flera dagar i veckan i flera olika ämnen. Detta
för att möta elevernas olika behov på ett mer effektivt sätt.

Flera av skolorna i kartläggningen konstaterar att extra studiestöd är en effektfull åtgärd som
skolan kan nyttja för att bättre verka kompenserade gentemot elevers olika behov och som
leder till en starkare kunskapsutveckling hos eleven. Möjligheterna att hjälpa fler elever på ett
bättre sätt har förbättrats signifikant.

Kartläggningen visar att den ökade strukturen av extra studietid i kombination med en
förstärkt information till och kommunikation med vårdnadshavare har gett goda effekter i
deltagandegrad. Elever och vårdnadshavare är mer informerade om syftet och vinsterna med
insatsen vilket ökar motivationen att delta.

Överlag kan det konstateras att kommunens skolor har en betydligt större likvärdighet när det
gäller erbjudande av extra studietid jämfört med tidigare. Den förändrade lagstiftningen har
ställt krav på kommunens verksamheter att utforma och organisera ett stöd som ser mer likt ut
än tidigare.

Utökad lovskola

Kartläggningen visar skolorna i kommunen har etablerat en organisation för att kunna utöka
sin lovskoleverksamhet jämfört med tidigare år. Skolorna kan nu erbjuda fler timmar lovskola
under fler av loven. Detta ses som en positiv förstärkning hos skolorna då de ser förbättrade
möjligheter att möta fler elevers behov. Flera av enheterna pekar på att intensivstudier i denna
form är effektfull då det ger fler elever möjligheten att studera ett eller ett fåtal ämnen
intensivt med en närmare lärarinteraktion.

På samma sätt som med extra studietid visar kartläggningen att en förstärkt information till
och kommunikation med vårdnadshavare har gett ett större intresse för lovskola som insats.
Elever och vårdnadshavare är mer informerade om syftet och vinsterna med lovskola vilket
ökar motivationen att delta.

Kartläggningen kan konstatera att de förändrade lagkraven har lett till en större likvärdighet i
utformningen av lovskola. Skolorna arbetar mer lika när det gäller omfattning och disposition
av tid och det finns en stärkt kommunikation med elever och vårdnadshavare runt erbjudandet
av insatsen.
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