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Förslag till interkommunal ersättning inom förskola,
pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola,
fritidshem, grundsärskola och ISGR för år 2016
Föreliggande förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom
rubricerade verksamheter kalenderåret 2016, för de kommuner som
ingår i GR-området, har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen.
Arbetsgång och medverkande
Arbetet har utförts av en av Utbildningschefsnätverket tillsatt
arbetsgrupp bestående av skolekonomer, som i samverkan med
medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag.
Förslagets innehåll
Förslaget innehåller priser för förskola, pedagogisk omsorg,
förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR. Förslag
till priser redovisas i bifogad Prislista.
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.
Kostnadsberäkning
GR-kommunernas kostnader definieras som de kostnader som anges i
SCB:s och Skolverkets senaste jämförelsetal mellan huvudmän.
Ersättningen för år 2016 utgår således från 2014 års redovisade
kostnader schablonmässigt indexerade till 2016 års penningvärde.
Sedan 2013 finns det gemensamma faktorer bakom framtagning av
index för interkommunal ersättning (IKE) för samtliga verksamheter
inklusive gymnasiet, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.
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Beträffande prislista för förskola och pedagogisk omsorg gäller att
föräldraavgiften debiteras av anordnarkommunen. Förändringen av
maxtaxan är med i kostnadsberäkningen.
Beräkningsförutsättningar har hämtats från SKL:s cirkulär 15:15. Detta
innebär ett sammanvägt index för 2015 och 2016 med 4,38 %. Ingen
justering för effektivisering görs då eventuell sådan relativt snabbt får
genomslag i de utfallssiffor som används. Underlagsmaterial finns
tillgängligt på GR, vilket kan rekvireras vid behov.
Gällande fritidshemsplats i grundsärskolan
From 2016 införs i prislistan en särskild kostnadspost för
fritidshemsplats i grundsärskolan.
Beräkning av 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. Det är svårt att klart definiera
kostnader för fritidshem för grundsärskolan då dessa inte särredovisas i
räkenskapssammandraget (RS).
Utgångspunkten för en schablon blir därmed kostnadsrelationen mellan
ordinarie fritidshem och grundskola. Värdet används sedan för att
fastställa kostnaden för fritidshem i grundsärskola.
Exempel:
Fritidshemsplatsens andel av grundskolekostnaden är A/B
vilket blir C %. Därmed blir kostnaden för fritidshem i
grundsärskola = C x Kostnad för nivå 1 av grundsärskolan
samt C x Kostnad för nivå 2 för grundsärskolan.
För att förenkla hanteringen mellan kommunerna innehåller prislistan
schablonvärden för fritidshemsplats i grundsärskolan, men det finns
möjlighet för mottagande skola och avlämnande kommun att träffa en
annan överenskommelse i undantagsfall.
ISGR
Från och med den 1 juli 2012 bedriver Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR) skolverksamheten i den svenska sektionen på
ISGR inom ramen för GR:s ordinarie verksamhet. Grundprincipen har
varit att den svenska sektionen på ISGR får samma interkommunala
ersättning som övriga GR-kommuner dvs ersättningen uppräknas med
samma index som för övriga grundskolor i Göteborgsregionen.
Den internationella sektionen på ISGR följer en internationell läroplan
benämnd International Baccalaureate och är en internationell skola. Den
har en annan kostnadsbas pga den internationella läroplanen men
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ersättningen uppräknas med samma index som för övriga grundskolor i
Göteborgsregionen.
I och med beslut i GR:s förbundsstyrelse samt i alla GR:s
medlemskommuner (§ 252 Internationella skolan (ISGR) under ett tak
Dnr:13-188.040) kan en högre ersättningsnivå, föranledd av förmodat
ökade hyreskostnader, bli aktuell då nytt hyresavtal tecknas och börjar
gälla.
Nyheter
- Det sammanlagda indexet för 2015 och 2016 är 4,38 %.
- I prislistan har vi tagit hänsyn till förändringen av maxtaxan för
omsorg.
- Fritidshem i grundsärskolan finns nu med som separata poster i
prislistan.
Avstämning och fakturering
- Avstämning sker varje månad per den 15:e för samtliga verksamheter.
Enbart hela månader faktureras. Fakturering sker för innevarande
månad.
- I år F-9 inklusive fritidshem börjar läsåret 1 juli.
- I juli och augusti används i förskoleklass, fritidshem, grundskola och
grundsärskola preliminära uppgifter för augusti för fakturering. Den
preliminära faktureringen för juli och augusti korrigeras utifrån
avstämningen den 15 september. Folkbokföringen styr och avstämning
görs per den 15:e varje månad. Den kommun som eleven är folkbokförd
i betalar till utbildningsanordnaren. I samband med höstterminens start
kan det vara svårt att veta om eleven kommer att finnas i skolan eller
ej. Det är då OK att göra en preliminär fakturering som sedan korrigeras
per den 15 september då kommunen med säkerhet vet om eleven finns
på skolan. Avstämningen per den 15 september avgör om
utbildningsanordnaren har rätt att få ersättning även för juli och augusti
(det vill säga om eleven har börjat eller ej). Vilken kommun som betalar
för juli och augusti avgörs av folkbokföringsadressen.
- I förskola och pedagogisk omsorg gäller anordnarkommunens system
för åldersuppflyttning, enligt befintligt samverkansavtal, vid debitering.
- Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften i förskola, pedagogisk
omsorg och fritidshem.
Ersättningens omfattning
Ersättningen omfattar samtliga kostnader för barnets/elevens skolgång.
Ersättning för eventuella modersmålskostnader ingår. I extraordinära
fall kan anordnarkommunen ansöka om tilläggsbelopp hos
hemkommunen för insatser som inte är förknippade med den
pedagogiska verksamheten.
Beskrivning av nivåer för grundsärskola
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Utöver utvecklingsstörning eller en betydande och bestående
begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada,
föranledd av yttre våld eller sjukdom bedöms om eleverna är:
Nivå 1
Elever på tidig utvecklingsnivå med stora rörelsehinder, samt autism
och/eller andra kommunikationsstörningar.
Elever med flerfunktionshinder/tidig utvecklingsnivå med mycket stort
behov av:
– omvårdnad
– tillsyn
– lokalanpassning
– hjälpmedel
Nivå 2
Elever med utvecklingsstörning som inte är i behov av utökade resurser
i form av:
– omvårdnad
– tillsyn
– lokalanpassning
– hjälpmedel
Förutsatt att dels Utbildningschefsnätverket och dels Utbildningsgruppen
för sina delar har enats kring förslaget föreslås förbundsstyrelsen
besluta enligt nedan.
Förslag till beslut
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 2016 i enlighet med innehållet i
prislista daterad 2015-08-17.
Att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november
2015.

Göteborg 17 augusti 2015
Helena Söderbäck
/Bengt Randén, Fredric Alvstrand
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PRISLISTA 2016
Ärende 4, bilaga 1

Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg,
förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR
för år 2016 - Prislista
Sammanställning avseende pris för 2016 för förskola
Barn 1-2 år med upp till 15 timmar
Barn 1-2 år med mer än 15,01 timmar
Barn 3-5 år med upp till 15 timmar
Barn 3-5 år med mer än 15,01 timmar

59
148
40
101

503
756
462
154

kr/år
kr/år
kr/år
kr/år

Sammanställning avseende pris för 2016 för pedagogisk omsorg
Barn 1-2 år med upp till 15 timmar
Barn 1-2 år med mer än 15,01 timmar
Barn 3-5 år med upp till 15 timmar
Barn 3-5 år med mer än 15,01 timmar

53
132
36
90

069
673
087
218

kr/år
kr/år
kr/år
kr/år

Sammanställning avseende pris för 2016 för förskoleklass
Förskoleklass

47 187 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2016 för grundskola
Grundskola årskurs 1-6
Grundskola årskurs 7-9

79 470 kr/år
95 364 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2016 för fritidshem
Fritidshem årskurs F-3
Fritidshem årskurs 4-6

29 122 kr/år
9 902 kr/år

Sammanställning avseende pris för 2016 för grundsärskola
Nivå 1
543 431 kr/år
Nivå 2
388 575 kr/år
Individintegrerade elever
efter samråd mellan kommunerna
Sammanställning avseende pris för 2016 för fritidshem för grundsärskola
Nivå 1
199 142 kr/år
Nivå 2
142 394 kr/år
Individintegrerade elever
efter samråd mellan kommunerna
Sammanställning avseende pris för 2016 för ISGR
Svenska sektionen
Samma ersättning som övriga kommuner
(följer GR:s prislista)
Internationella sektionen
Årskurs 0-5
Årskurs 6-9

81 789 kr/år
96 946 kr/år

