
 

 

 
Öckerö 2020-11-11 

 
KALLELSE till ledamöter 
UNDERRÄTTELSE till ersättare 
 

Beslutsorgan Barn- och utbildningsnämnden 
Tid och plats Onsdag 18 oktober kl 8.30  

 
Förmöte: Öckeröalliansen kl. 7.45 
                  Oppositionen kl. 7.50 

ÄRENDEN 1 Val av justerare – Förslag: Ronnie Bryngelsson  
Ingela Andersson 
Skallberg 

2 Ekonomisk uppföljning efter oktober Bilaga 

Ingela Andersson 
Skallberg 

3 Interkommunal ersättning (IKE) inom förskola, 
pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, 
fritidshem, grundsärskola och ISGR för år 2021 

Bilaga 

Ingela Andersson 
Skallberg 

4 Interkommunal ersättning (IKE) inom gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan för år 2021 

Bilaga 

Ingela Andersson 
Skallberg 

5 Interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal 
vuxenutbildning i Göteborgsregionen för år 2021 

Bilaga 

 6 Redovisning av delegationsbeslut Pärm 
 
 
 
 
 

 
Katarina Lindgren 
 
Malin Fogelström  
 
Louise Nordenberg C 
 
Malin Fogelström 
 
Eva/Katarina 
 
 

7 Information 

a. Skolchefen informerar 

b. Kvalitetsarbete 

c. Förskoleplanering  

d. Rapporter om kränkande behandling  

e. Rapport GR 

f. Balanslista 

 
 
 

 
 
 
 
 

 8 Övriga frågor  

   
   

Eva Wallin   Jacob Österlund 
  Ordförande   Nämndsekreterare 



        

 
  Postadress Gatuadress   Telefon       Organisationsnr          E-post                Hemsida 
 475 80 Öckerö          Sockenvägen 13           031-97 62 00 212000-1280                 kommun@ockero.se      www.ockero.se  

 

Öckerö 2020-11-10 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden  

Handläggare: Ingela Andersson Skallberg, ekonom 
Ärende: Ekonomisk uppföljning efter oktober 2020 
Diarienummer: BOU 15/20 

 

Ekonomisk uppföljning per oktober 
Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet och skickas vidare till Kommunstyrelsen för 
kännedom. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Ekonomisk uppföljning av barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter – utfall per 
oktober. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverksamhet.  
Drift 
Prognosen visar ett resultat på +1 966 tkr jämfört med budget. Den mest väsentliga 
avvikelsen mot budget är: -4 343 tkr för grundskolan. Förändringen av organisationen inför 
höstterminen 2020, beroende på det minskade barn- och elevunderlaget, har påverkat 
resultatet positivt. Den största faktorn till det positiva resultatet är minskade kostnader till 
följd av Covid 19, avseende sjuklönekostnader samt skolskjuts på grund av 
distansundervisning.  
 
Investering 
Prognosen visar ett resultat på +/- 0 tkr jämfört med budget. 
 
Jämställdhetsperspektiv 
Informationen bedöms inte ha någon påverkan på jämställdhetsperspektiv. 
 
Barnperspektiv 
Informationen bedöms inte ha någon påverkan på barnperspektiv. 
 
Expedieras 
Redovisningsekonom 
Kommunstyrelsen 
 
 
Katarina Lindgren 
Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen 
2020-11-10 
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1 EKONOMISK KOMMENTAR 

Prognosen efter oktober månad visar på ett resultat på + 1 966 tkr jämfört med budget. Det är en 
förbättring mot föregående prognos med 745 tkr. Förändringen förklaras av: 

• Covid 19: 
Minskade sjuklönekostnader. Staten tar hela sjuklönekostnaden för korttidsfrånvaron t. o. m. 
september 
Minskade kostnader för skolskjuts, p.g.a. distansundervisning under vt 2020. 

Resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

• Förskolan +1 315 
Fler barn i våra kommunal förskolor än budgeterat. Högre statsbidrag än budgeterat. 

• Grundskolan -4 434 
Kostnaden för köpta platser kostar 1 000 tkr mer än budgeterat. 
De flesta skolorna har svårt att klara budget. En förbättring på Fotö till följd av förändrad 
organisation. Även Heden 7 - 9 har förbättrat sitt resultat jämfört med prognosen i maj. 

• Gymnasiesärskola +1 249 
Två platser som upphör. Minskade kostnader för skolskjuts till följd av Covid 19 

• Gemensamt BOU +4 731 
Förvaltningens buffert där bl. a. underskottskompensationen för 2020 har budgeterats. 

Prognosen på enhetsnivå visas nedan. Där syns att organisation för F-6 på Fotö och Hönö gett effekt. 
F-6 på Björkö, Hälsö, Rörö och Öckerö har svårt att klara verksamheten p.g.a. vikande elevunderlag. 

I och med flytt av Lärcentrum (f.d. Roses) från Bratteberg F - 6 till Heden 7 - 9 och  Lärvux från CEH 
till Vux så har kostnaderna för hösten flyttats, men inte budgeten. På totalen blir det samma resultat, 
men påverkar resultatet på enheterna. Innebär en förbättring för Bratteberg F - 6 och CEH och en 
försämring för Heden 7 - 9 och Vux. 

   Budget Prognos augusti Prognos oktober 
Avvikelse, 

oktober 

BUF förvaltning 20000 56 287 53 520 53 308 2 979 

CEH 20100 17 057 15 420 15 239 1 817 

Heden F-6, 
Särskola 

20210 21 847 22 027 22 303 -456 

Heden 7-9, 
Lärcentrum 

20215 21 047 22 146 21 703 -656 

Bergagård F-6 20220 22 012 22 140 22 599 --586 

Fotö fsk, F-3 20225 7 838 7 469 7 010 828 

Förskolor Hönö 20230 14 800 14 461 14 433 367 

Björkö Fsk, F-6 20240 19 771 20 738 20 611 -840 

Förskolor 
Öckerö 

20250 18 028 18 309 17 550 478 

Bratteberg 1-6, 
Hälsö F-6 

20260 18 385 18 714 18 929 -544 

Bratteberg 7-9 20281 24 801 25 254 24 887 -86 

Kompassen F-6, 
Rörö fsk, F-3 

20290 16 432 16 681 17 409 -977 

Kulturskolan 21100 2 469 2 469 2 469 1 

ÖSGy 21200 2 369 2 372 1 931 437 

Vux 21220 6 417 6 420 6 614 -196 

Gymn Öö elever, 
skolskjuts 

21230 61 635 61 634 62 234 -599 
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   Budget Prognos augusti Prognos oktober 
Avvikelse, 

oktober 

Summa  331 194 329 973 329 408 1 966 

I prognosen har följande åtgärder vägts in i prognosen för att nå budget i balans: 

• Minska med två avdelningar på förskolan. 

• Vårt reviderade förslag till förändring av organisation inför ht 2020: flytta åk 4 - 6 från Fotö 
skola till Bergagårdsskolan och förskoleklass på Öckerö på Kompassen. 

• Ytterligare arbete med organisation inför ht 2020. 

1.1 Barn- och utbildningsnämnden 

Prognosrapport 

  Prog Budg Avv 
Ack 

utfall 
Ack 

budg 
Ack 
avv 

Förbr 
% 

Fg 
prog 

Nettokostnad, tkr         

100 Nämndsverksamhet 777 829 51 637 688 51 77 806 

320 Bibliotek 1 088 229 -860 966 190 -776 423 553 

330 Kulturskola 2 469 2 469 1 1 878 2 055 177 76 2 469 

400 Öppen förskola 337 288 -49 379 232 -147 132 167 

407 Förskola 61 628 62 943 1 315 52 064 52 728 664 83 63 241 

425 Fritidshem 8 825 9 668 843 7 659 7 897 238 79 10 470 

435 Förskoleklass 5 468 5 122 -346 4 607 4 229 -378 90 4 552 

440 Grundskola 163 664 159 322 -4 343 135 471 130 837 -4 633 85 162 818 

443 Obligatorisk särskola 7 525 6 913 -612 6 336 5 715 -622 92 7 155 

450 Gymnasieskola 66 645 66 557 -88 55 874 54 971 -903 84 66 598 

453 Gymnasiesärskola 4 703 5 952 1 249 4 547 4 960 413 76 5 036 

470 Grundl vuxenutbildning 300 300 0 213 250 37 71 300 

472 Gymn vuxen o påb.utbil 2 464 2 114 -350 1 848 1 752 -96 87 2 214 

474 Särvux 1 362 1 386 24 1 119 1 140 21 81 949 

476 Svenska för invandrare 1 600 2 000 400 1 256 1 667 410 63 1 900 

490 Gemensamt BoU 372 5 103 4 731 302 4 250 3 949 6 745 

Summa Nettokostnad, tkr 329 228 331 194 1 966 275 157 273 561 -1 595 83 329 973 

1.2 Uppföljning av beslutade åtgärder 

Åtgärder 
Beslutat 

belopp (tkr) 
Status Kommentar 
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Summa beslutade åtgärder    

2 INVESTERINGAR 

2.1 Sammanställning 

Investeringsrapport 

  Prog Budg Avv Utfall Fg prog 

Nettokostnad, tkr      

Barn- och utbildningsnämnden 5 352 5 310 -42 458 5 310 

Summa Nettokostnad, tkr 5 352 5 310 -42 458 5 310 

 



        

 
  Postadress Gatuadress   Telefon       Organisationsnr          E-post                Hemsida 
 475 80 Öckerö          Sockenvägen 13           031-97 62 00 212000-1280                 kommun@ockero.se      www.ockero.se  

 

Öckerö 2020-11-02 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Ingela Andersson Skallberg, ekonom 
Ärende: Interkommunal ersättning IKE 
Diarienummer: BUN 0070/20 

INTERKOMMUNAL ERSÄTTNING (IKE) INOM FÖRSKOLA, 
PEDAGOGISK OMSORG, FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA, 
FRITIDSHEM, GRUNDSÄRSKOLA OCH ISGR för år 2021 
 
Förslag till beslut 
Interkommunal ersättning i Göteborgsregionen för kalenderåret 2021 inom förskola, pedagogisk 
omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR fastställs i enlighet med 
förslag.  
 
Ärendet 
Föreliggande förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom rubricerade verksamheter 
kalenderåret 2021, för de kommuner som ingår i GR-området, har framtagits på uppdrag av GRs 
Utbildningsgrupp. Arbetet har utförts av en av Utbildningschefsnätverket tillsatt arbetsgrupp, 
bestående av skolekonomer, som i samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag. 
Förslaget innehåller priser för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, 
grundsärskola och ISGR.  
 
Ersättningen för år 2021 baseras på genomsnittet av GR-kommunernas nettokostnader och utgår 
från 2019 års redovisade kostnader som sedan schablonmässigt indexeras till 2021 års penningvärde.  
Det är ett sammanvägt index för 2020 och 2021 med 2,673 % inklusive 0,5 % justering för 
effektivisering i enlighet med överenskommelse vid Utbildningschefsnätverkets möte den 15 maj 
2020. Förslaget godkändes av GRs förbundsstyrelse 200924. 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Förslag till interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, 
grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR kalenderåret 2021. Prislistan återfinns som ”Bilaga 
1, prislista” i GR:s dokument. 
 
Expediering av beslut 
GR, senast 2020-11-30 
Skolchef 
Ekonom 
 
Underskrift av berörd chef 
Öckerö 2020-11- 
 
 
 
Katarina Lindgren 
Skolchef 
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Förbundsstyrelsen – ärende 6 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Ann-Sofie Gillner, Theresa Björnström 

Datum: 2020-09-25, dnr: 2020-00168 

 

 

Förslag till interkommunal ersättning inom 
förskola, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem, 
grundsärskola och ISGR kalenderåret 
2021 

Förslag till beslut 

Under förutsättning att utbildningsgruppen godkänner förslaget föreslås 

förbundsstyrelsen besluta 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 2021 i enlighet med innehållet i prislista 

daterad 2020-09-24.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att omedelbart justera denna protokollsparagraf. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda 

senast 11 december 2020.  

Sammanfattning och bakgrund 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom rubricerade 

verksamheter kalenderåret 2021, 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.  

Förslaget innehåller priser för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, 

grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR. Förslag till priser redovisas i 

bifogad Prislista.  

 

Utbildningsgruppen behandlar förslaget 6 oktober.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Prislista gällande interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk 

omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola kalenderåret 2021, 

daterad 2020-09-24. 
 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Principer 

I samband med Utbildningschefsnätverkets beslut om interkommunala ersättningar 

för grundskola, förskoleklass och fritidshem för år 2002 beslutades det även om 
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Förbundsstyrelsen – ärende 6 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Ann-Sofie Gillner, Theresa Björnström 

Datum: 2020-09-25, dnr: 2020-00168 

 

 

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. 

 

Skolekonomnätverket har under hösten 2019 och våren 2020, på uppdrag av 

Utbildningschefsnätverket, genomfört en översyn av beräkningsmodellen som ligger 

till grund för prislistan. Översynen har resulterat i en rad förändringar i 

beräkningsmodellen och det är den reviderade beräkningsmodellen som ligger till 

grund för förslag till prislista 2021. Resultatet av översynen och vilka effekter den 

fått på prislistan presenterades för Utbildningschefsnätverket 28 februari och 15 maj 

2020. 

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. 

 

Ersättningen för år 2021 baseras på genomsnittet av GR-kommunernas 

nettokostnader och utgår från 2019 års redovisade kostnader som sedan 

schablonmässigt indexeras till 2021 års penningvärde.  

 

Sedan 2013 finns det gemensamma faktorer bakom framtagning av index för 

interkommunal ersättning IKE för samtliga verksamheter inklusive gymnasiet, 

gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Beräkningsförutsättningar för 2021 har 

hämtats från SKL:s cirkulär 19:59, 20:07 samt 20:20. Detta innebär ett sammanvägt 

index för 2020 och 2021 med 2,673 % inklusive 0,5 % justering för effektivisering i 

enlighet med överenskommelse vid Utbildningschefsnätverkets möte den 15 maj 

2020. Underlagsmaterial kan rekvireras vid behov.   

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 
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Förbundsstyrelsen – ärende 6 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Ann-Sofie Gillner, Theresa Björnström 

Datum: 2020-09-25, dnr: 2020-00168 

 

 

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,  

• 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. 
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Förbundsstyrelsen – ärende 6 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Ann-Sofie Gillner, Theresa Björnström 

Datum: 2020-09-25, dnr: 2020-00168 

 

 

• 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. 

 

 

Helena Söderbäck           Fredrik Zeybrandt   

Förbundsdirektör            Utbildningschef  

 

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna 
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Bilaga 1, prislista 

Handläggare: Ann-Sofie Gillner, Theresa Björnström 

Datum: 2020-09-24 

 

Interkommunal ersättning inom förskola, 
pedagogisk omsorg, förskoleklass, 
grundskola, fritidshem samt 
grundsärskola kalenderåret 2021 - 
Prislista 

Sammanställning avseende pris för 2021 för förskola 

Barn 1-2 år                           157 971 kr/år 

Barn 3-5 år                          126 377 kr/år  

 

Sammanställning avseende pris för 2021 för pedagogisk omsorg 

Barn 1-2 år                          136 880 kr/år 

Barn 3-5 år                          109 504 kr/år 

 

Sammanställning avseende pris för 2021 för förskoleklass 

Förskoleklass                          55 817 kr/år 

 

Sammanställning avseende pris för 2021 för grundskola 

Grundskola årskurs 1-3                    77 245 kr/år 

Grundskola årskurs 4-6                      95 726 kr/år 

Grundskola årskurs 7-9                      113 168 kr/år 

Sammanställning avseende pris för 2021 för fritidshem 

Fritidshem årskurs F-3                     43 125 kr/år 

Fritidshem årskurs 4-6                     35 284 kr/år 

 

Sammanställning avseende pris för 2021 för grundsärskola 

Nivå 1                                         688 423 kr/år 

Nivå 2                                         496 290 kr/år 

Nivå 3                        dubbelt grundbelopp för grundskola enligt GR:s prislista 
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Bilaga 1, prislista 

Handläggare: Ann-Sofie Gillner, Theresa Björnström 

Datum: 2020-09-24 

 

Sammanställning avseende pris för 2021 för fritidshem för grundsärskola 

Nivå 1                                         234 064 kr/år 

Nivå 2                                          168 739 kr/år 

Nivå 3                       dubbelt grundbelopp för fritidshem enligt GR:s prislista 

Sammanställning avseende pris för 2021 för ISGR 

ISGR, Svenska sektionen  

Förskoleklass                          58 050 kr/år 

Årskurs 1-3                           80 335 kr/år 

Årskurs 4-6                           99 555 kr/år 

Årskurs 7-9                             117 695 kr/år 

 

ISGR, Internationella sektionen   

Årskurs 0                           80 335 kr/år 

Årskurs 1-3                           80 335 kr/år 

Årskurs 4-5                           99 555 kr/år 

Årskurs 6-9                             117 695 kr/år 

 

ISGR, Fritidshem 

Fritidshem F-3                         44 850 kr/år 

Fritidshem 4-6                                         36 695 kr/år

  

 



 

  Justeras:      1 (1) 

Förbundsstyrelsen 

Protokollsutdrag 2020-10-16 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Teams-möte 

 

Protokollsutdrag 

§ 200. Förslag till interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk 

omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR 

kalenderåret 2021 

Diarienummer: 2020-00168 

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 

2021 i enlighet med innehållet i prislista daterad 2020-09-24.  

 

Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 11 december 2020.  

 

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom rubricerade 

verksamheter kalenderåret 2021, 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.  

Förslaget innehåller priser för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, 

grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR. Förslag till priser redovisas i 

bifogad Prislista. Utbildningsgruppen behandlade förslaget 6 oktober.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Prislista gällande interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk 

omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola kalenderåret 2021, 

daterad 2020-09-24. 

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna 

 

Vid protokollet 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

Justeras: 

 

Marith Hesse             Miguel Odhner  

Ordförande              Justerare 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Ingela Andersson-Skallberg, ekonom 
Ärende: Interkommunal ersättning IKE 
Diarienummer: BUN 0070/20 

INTERKOMMUNAL ERSÄTTNING (IKE) INOM GYMNASIESKOLAN 
OCH GYMNASIESÄRSKOLAN för år 2021 
 
Förslag till beslut 
Interkommunal ersättning (IKE) i Göteborgsregionen för kalenderåret 2021 inom gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan fastställs i enlighet med förslag.  
 
Ärendet 
Medlemskommunerna rekommenderas att fatta beslut om förslag till interkommunal ersättning 
(IKE) för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens kommuner kalenderåret 
2021. Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2020. 
 
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 de principer som fastställdes 
under läsåret 1997/1998. Den modell för beräkning av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans 
kostnader, som introducerades då, bygger på ett cykliskt tankesätt. 
 
Förslaget har sin utgångspunkt i bokslut 2018 med 3 års indexuppräkning, totalt 5,2 %. För 2019 
innebär det 2,05 %, för 2020 innebär det 1,43 % och för 2021 innebär det 1,72 %. Förslaget 
godkändes av GRs förbundsstyrelse 200924. 2021 års prislista framgår av bilaga 1. 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 
kalenderåret 2021. 
 
Expediering av beslut 
GR, senast 2020-11-30 
Skolchef 
Ekonom 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
Öckerö 2020-11- 
 
 
 
Katarina Lindgren 
Skolchef 
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Förbundsstyrelsen – ärende 6 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Fredric Alvstrand 

Datum: 2020-06-12, Dnr: 2020-00169 

 

Förslag till interkommunal ersättning inom 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 
kalenderåret 2021 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att rekommendera medlemskommunerna att 

fastställa förslag till interkommunal ersättning (IKE) för gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens kommuner kalenderåret 2021. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda 

senast 30 november 2020. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås justera denna protokollsparagraf 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 de principer som 

fastställdes under läsåret 1997/1998. Den modell för beräkning av gymnasieskolans och 

gymnasiesärskolans kostnader, som introducerades då, bygger på ett cykliskt tankesätt.  

Förslaget har sin utgångspunkt i bokslut 2018 med indexuppräkning för 2019, 2020 och 2021. 

Totalt för år 2021 är indexuppräkningen 0,463%. 

Beslutsunderlag 

Rapport Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2021 

Bilaga 1: GR:s modell för IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Bilaga 2: Prislista Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola 2021 

Bilaga 3: Beräkning index för interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola 2021 

 

 

Helena Söderbäck               Fredrik Zeybrandt   

Förbundsdirektör                Utbildningschef       

  

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna                   
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Förbundsstyrelsen  

Rapport IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2021 

Datum: 2020-06-12 

 

Rapport Interkommunal ersättning inom 
gymnasieskola och gymnasiesärskola 
kalenderåret 2021 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola kalenderåret 2021, för de kommuner som ingår i GR-området, 

har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen. 

Arbetsgång, medverkande och principer 

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.  

Grundprinciperna för prislistan 

- Priset beräknas i normalfallet från och med år 2020 vartannat år mot tidigare 

vart fjärde år.  Mellanliggande år justeras priset med index.  

- 2021 är ett mellanår och därmed justeras prislistan för 2021 genom en 

indexuppräkning på prislistan från 2020. 

- Priset utgörs av medlemskommunernas sammanlagda programkostnader för 

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 baseras på för få anordnare. 

- Göteborg är pga. sin volym alltid med i kalkylen även om programmet är dyrast 

eller billigast. 

 

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 SKL samt indexuppräkning. 
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Förbundsstyrelsen  

Rapport IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2021 

Datum: 2020-06-12 

 

• 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-huvudman. 

Detta gäller också vissa introduktionsprogram inom gymnasieskolan och 

individuellt program inom gymnasiesärskolan. 

 

Index 

Underlag för förslag till index från och med 2021-01-01 består av information från 

SKL via webb samt cirkulär, se bilaga 3. Lärarlöneutvecklingen har uppskattats av 

medlemskommunerna.  

 

Utbildningschefsnätverket föreslår att indexuppräkningen för 2021 inte justeras 

med en generell rationalisering. 

 

 

Avstämningsdatum  

Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering med utgångspunkt i 

avstämningstillfällen enligt gällande samverkansavtal för gymnasieskolan i 

Göteborgsregionen.  

 

Den interkommunala ersättningen sker månadsvis from hösten 2019, ersättning 

för juli och augusti månad korrigeras i enlighet med elevens hemkommun och 

skolplacering per den 15:e september, vilket 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 
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Förbundsstyrelsen  

Rapport IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2021 

Datum: 2020-06-12 

 

• Utökat program 

• Reducerat program 

• Förlängd undervisning 

• Programinriktat val 

• Yrkesintroduktion 

• Resor 

• Extra anpassningar och särskilt stöd 

• 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 

• 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 ökar under de kommande 7 åren, med 

en liten större ökning 2022. 

• En något osäker del av ökningen i elevunderlaget beror på att gruppen 

nyanlända är mer svårprognosticerad bl.a. då gruppen tenderar att vara mer 

rörlig över landet. 

• Allt fler GR-kommuner anordnar sökbara introduktionsprogram för övergång 

till studier på nationellt program eller för övergång till arbetslivet. 

• Arbetet med att förhindra avbrott och att leda ungdomar tillbaka till 

gymnasieskolan är fortsatt en viktig parameter. 

• Andelen elever som antas till en yrkesutbildning fortsätter att minska.  

Vid antagningen 2019 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 ökad konkurrens om behöriga lärare.  

• Skollagens krav på att kommunerna skall ge eleven mer stöd har skärpts 

vilket kan medföra högre kostnader. 

• De regionala planeringsförutsättningarna har ökat tack vare den regionala 

rapporten om det gymnasiala utbudet. 

• Kommunerna står inför nya utmaningar som en effekt av pandemin, 

exempelvis har digital omställning i krisens spår tvingat gymnasieskolan att 

förändra sin undervisning i rekordfart. 

• SKR beskriver pandemin som en total konjunkturkollaps som drabbar alla 

länder inklusive Sverige. Lägre sysselsättning och lönesumma, minskad 

konsumtion och produktion påverkar den ekonomiska utvecklingen och detta 

påverkar indexuppräkningen för 2021. 
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Förbundsstyrelsen  

Rapport IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2021 

Datum: 2020-06-12 

 

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan 

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. 

 

Omvärldsfaktorer och iakttagelser 

Lärarlönerna (exklusive särskilda statsbidrag) påverkas främst på grund av högre 

ingångslöner. Orsakerna är ökad konkurrens om behöriga lärare. 

 

Gymnasieekonomnätverkets idé- och erfarenhetsutbyte 

Idé- och erfarenhetsutbyte har genomförts kring bland annat: 

• Processbeskrivning över vårt arbete i nätverket samt dokumentera våra 

rutiner för framtagande av index och prislista 

• Rutiner kring månadsvis fakturering 

• Förlängd studietid (4e året)  

• Socioekonomiska resursfördelningsmodeller 

• Elevökningar kopplat till nya gymnasielagen  

• ELIN-funktionaliteter  

• Modeller för budgetarbete i kommunerna. 

• Kostnader för skolkort vid Västtrafiks förändring av zonstrukturen. 

• Översyn av indexmodellen i samarbete med Skolekonomnätverket 
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Förbundsstyrelsen   

Bilaga 1, GR:s modell för IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Datum: 2020-06-12 

 

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 % 

(2019) av eleverna i regionen som väljer en kommunal skola utanför 

hemkommunen. Prislistan är inte avsedd att reglera tilldelningen till de resterande 

80% (2019) 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.  
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Förbundsstyrelsen   

Bilaga 1, GR:s modell för IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Datum: 2020-06-12 

 

Hur blir ett pris till? - Beskrivning av modellen  

Den regionala prislistan för IKE beräknas from 2020 vartannat år och baseras på 

uppgifter från bokslutet året innan. Gemensamma anvisningar har 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 vart annat år from 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 pga. sin volym alltid med i kalkylen även om programmet är dyrast 

eller billigast. 
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Förbundsstyrelsen   

Bilaga 1, GR:s modell för IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Datum: 2020-06-12 

 

Mellanliggande år justeras priset med följande index: 

- KPI 

- Nominell ränta 

- Arbetsgivaravgifter 

- Löneutveckling GR (Lärarpersonal med regional uppskattning samt enligt SKLs 

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, etc. 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 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 
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Bilaga 1, GR:s modell för IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Datum: 2020-06-12 

 

1.1 Analysmodell – Beskrivning av modellen 

Analysmodellen förklarar IKE-modellen för nationella gymnasieprogram inom 

samverkansområdet GR. 
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Förbundsstyrelsen   

Bilaga 1, GR:s modell för IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Datum: 2020-06-12 

 

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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Förbundsstyrelsen   

Bilaga 1, GR:s modell för IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Datum: 2020-06-12 

 

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 har vi 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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Förbundsstyrelsen   

Bilaga 2, Prislista IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2021 

Datum: 2020-06-12 

Prislista 2021 gällande interkommunal ersättning inom samverkansavtalet för  
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, inkl. ersättning för 
skolmåltider   

Prislistan för 2021 bygger på bokslut 2018 med indextillägg för 2019, 2020 och 2021.    

PRISLISTA        

Program Benämning   Pris 2021 

 Barn- och fritidsprogrammet BF  Gemensamt år 1 114 100 

      Fritid och hälsa 114 100 

      Pedagogiskt arbete 114 100 

      Socialt arbete 114 100 

  Bygg- och anläggningsprogr. BA Gemensamt år 1 127 500 

      Anläggningsfordon Finns ej i GR 

      Husbyggnad 127 500 

      Mark och anläggning 127 500 

      Måleri 127 500 

      Plåtslageri 127 500 

  El- och energiprogrammet EE Gemensamt år 1 117 200 

      Automation 117 200 

      Dator- och kommunikationsteknik 117 200 

      Elteknik 117 200 

      Energiteknik 117 200 

  Ekonomiprogrammet EK Gemensamt år 1 85 200 

      Ekonomi 85 200 

      Juridik 85 200 

  Estetiska programmet ES Bild 105 000 

      Dans  118 900 

      Estetik och media 113 600 

      Musik  136 300 

      Teater 111 500 

  Flygteknik - riksrekryterande utb.      Finns ej i GR 

  Fordons- och transportprogr. FT Gemensamt år 1 143 500 

      Godshantering 163 100 

      Karosseri och lack 153 700 

      Lastbil och mobila maskiner 159 800 

      Personbil 152 200 

      Transport 194 400 

  Handel- och administrationsprogr. HA Gemensamt år 1 99 800 

      Administrativ service 99 800 

      Handel och service 99 800 

  Hantverksprogrammet HV Frisör 110 700 

      Textildesign 136 900 

      Hår- och makeupstylist (Göteborg) 101 800 

      Övriga hantverk (Tillstånd ges av Skolverket)   

  Hotell- och turismprogrammet HT Gemensamt år 1 104 300 

      Hotell och konferens 104 300 

      Turism och resor 104 300 
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Förbundsstyrelsen   

Bilaga 2, Prislista IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2021 

Datum: 2020-06-12 

Program Benämning   Pris 2021 

  Humanistiska programmet HU Gemensamt år 1 96 400 

      Kultur 96 400 

      Språk 96 400 

  Industritekniska programmet IN Inriktning får börja år 1 147 400 

      Driftsäkerhet och underhållsteknik 147 400 

      Processteknik 147 400 

      Produkt- och maskinteknik 147 400 

      Svetsteknik 147 400 

  Naturbruksprogrammet NB Djur (Göteborgs pris) 122 900 

särsk.pris     Samverkansavtal med region finns för NB   

  Naturvetenskapsprogrammet NA Gemensamt år 1 89 100 

      Naturvetenskap 89 100 

      Naturvetenskap och samhälle 89 100 

särsk.pris     Profil Marinbiologi (Öckerö) 150 900 

särsk.pris     Profil NA IHGR (Göteborg) 99 100 

  Restaurang- och livsmedelsprogr. RL Gemensamt år 1 138 000 

      Bageri och konditori 138 000 

      Färskvaror och delikatesser 138 000 

      Kök och servering  138 000 

  Samhällsvetenskapsprogrammet SA Gemensamt år 1 85 300 

      Beteendevetenskap 85 300 

      Medier, information och kommunikation 90 200 

      Samhällsvetenskap 85 300 

särsk.pris     Profil Den seglande gymnasieskolan (Öckerö) 180 200 

särsk.pris     Profil SA IHGR (Göteborg) 97 200 

  Teknikprogrammet TE Gemensamt år 1 94 000 

      Design och produktutveckling 94 000 

      Informations- och medieteknik 94 000 

      Produktionsteknik 94 000 

      Samhällsbyggande och miljö 94 000 

      Teknikvetenskap 94 000 

  Vvs- och fastighetsprogrammet VF Gemensamt år 1 125 900 

      Fastighet 125 900 

      Kyl- och värmepumpsteknik 125 900 

      Ventilationsteknik 125 900 

      Vvs 125 900 

  Vård- och omsorgsprogrammet VO År 1 - 3 104 000 

      Inga nationella inriktningar   
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Förbundsstyrelsen   

Bilaga 2, Prislista IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2021 

Datum: 2020-06-12 

Regionalt sökbara programinriktade individuella val och yrkesintroduktionsutbildningar   

  Programinriktat val för grupp: Programpris samt schablontillägg om 7 400 kr/år   

  Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontillägg om 15 900 kr/år   

  I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans ämnen (jfr Skolverkets belopp)   

Övriga varianter av priser  Pris 2021 

  International Baccalaureate  104 200 

  Autismspektrum - gruppbaserad utbildning med olika programinnehåll (GBG)  231 200 

  För elever som är individintegrerade på program gäller bilateral överenskommelse   

särsk. pris Lärcentrum (Göteborg). Programpris samt tillägg 16 900 kr/år  

särsk. pris Beda Hallbergs gymnasium (Kungsbacka). Programpris samt tillägg 16 900 kr/år    

bilateralt Hörsel (Göteborg)  

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 särskola i vissa fall, ansvarsförsäkring och investeringar. Se 
www.goteborgsregionen.se/utbildning 

Särskilda varianter 

Skolverket har beviljat och prissatt. Tillägg skolindex (2015) 1,019% (2016) 1,019% (2017) 1,0203 % (2018) 
1,0265 % (2019) 1,0262% (2020) 1,0306% 

BAHUSV Bygg och anläggning-Husbyggnad (Göteborg) 127 500 2020/2021 tom 2023/2024 

Riksrekryterande särskilda varianter 

Skolverket har beviljat och prissatt. Tillägg skolindex (2015) 1,019% (2016) 1,019% (2017) 1,0203 % (2018) 
1,0265 % (2019) 1,0262% (2020) 1,0306% 

RLKOTV0R Kött/chark/styckning (Göteborg) 111 462 kr 2015/2016 beslut till och med åk 3 2020/2021 

RLKOTV0R Kött/chark/styckning (Göteborg) 137 358 kr 2019/2020 beslut till och med åk 3 2024/2025 

Riksrekryterande utbildning med egna examensmål 

SX Sjöfartsutbildning (Göteborg, Öckerö) 140 000 kr 2015/2016 beslut till och med åk 3 2020/2021 

SX Sjöfartsutbildning (Göteborg) 152 252 kr 2019/2020 beslut till och med åk 3 2024/2025 

SX Sjöfartsutbildning (Öckerö) 181 579 kr 2019/2020 beslut till och med åk 3 2024/2025 

Spetsutbildning- Försöksverksamhet med riksrekrytering. Ersättning enligt SFS 2008:793, 9§ riksprislistan 

NANATOS Naturvetenskapsprogrammet - Matematik (Hvitfeldtska gymn. Gbg) beslut om antagning tom 2021/2022 

SASPAVS Samhällsvetenskapsprogrammet - Engelska (IHGR Gbg) beslut om antagning tom 2021/2022 

Riksrekryterande estetisk spetsutbildning 

ESMUS0S 

Estetiskt program inriktning musik (Hvitfeldtska gymn. Gbg) 145 000 kr 2020/2021 beslut om antagning 
tom 2023/2024 

Riksidrottsutbildning. Beslut från Skolverket finns. Riksidrottsförbundet lämnar bidrag 

 Friidrott (Göteborg)  

 Handboll (Göteborg)  

 Segling (Lerum)  
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Förbundsstyrelsen   

Bilaga 2, Prislista IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2021 

Datum: 2020-06-12 

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). Beslut från Skolverket finns. 

Tillägg 15 100 kr/lagidrottsplats, 18 100 kr/individuell idrottsplats enl rekommendation från SKR uppräknat 
med GR-index 

 Alingsås: Fotboll, Handboll  

 Göteborg: Badminton, Bandy, Basket, Boxning, Fotboll, Friidrott, Futsal, Golf, Handboll  

 Innebandy, Ishockey, Konståkning, Orientering, Tennis, Truppgymnastik  

 Härryda: Innebandy  

 Kungsbacka: Fotboll, Handboll, Simning  

 Kungälv: Bandy, Rodd, Handboll  

 Lerum: Innebandy, Segling  

 Partille: Bowling, Fotboll, Handboll  

Gymnasiesärskoleutbildningar enligt tidigare system och nya gymnasiesärskolan 2013 Pris 2021 

 Nationella program 316 700 

Övriga principer för prissättning 

Lärlingsutbildning - Pris enligt aktuellt programs gemensamma respektive inriktnings pris. 

Program med särskild hörselprofil prissätts genom avtal mellan respektive kommuner. 

Rg-gymnasiet (tillägg till nationellt programs kostnad enligt förordning (SKOLFS 1992:44)). 

Individuellt program inom gymnasiesärskolan prissätts genom avtal mellan respektive kommuner.  

 

 

 

 

 



   

   1 (1) 

Förbundsstyrelsen   

Bilaga 3, Beräkning index för IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2021 

Datum: 2020-06-12 

Beräkning av index för prislista 2021 gällande 

interkommunal ersättning för gymnasieskola och 

gymnasiesärskola inom samverkansavtalet 
     

Beräkningsförutsättningar för viktning av index    

     

Viktning av ingående indexdelar     

 2019 2020 2021  
Personalkostnader 63% 63% 63%  
 - varav lärarpersonal 78%     
 - varav övrig personal 22%     
Övriga kostnader 36% 36% 36%  
Kapitalkostnader 1% 1% 1%  

 100% 100% 100%  

     
I beräkningen av personalkostnader inräknas aktuell arbetsgivaravgift vid beräkningstillfället 

     

Indexförutsättningar Uppdateringar inför 2021  

 Utfall Prognos Prognos  
Förändringsvärden 2019 2020 2021 Senaste källa 

Löneökning övriga personal  2,60% 2,20% SKR 20:20 

Löneökning lärare  2,17% 2,16% GR-kommuner 

Arbetsgivaravgifter  1,00% 0,00% SKR 19:59 

KPI  0,70% 1,00% SKR 20:20 

Internränta  0,00% -0,25% SKR 20:07 

     
Totalvärden     
Arbetsgivaravgifter  40,15% 40,15%  
Internränta  1,50% 1,25%  

     
Generell rationalisering 2020  -0,50%  UC 

Generell rationalisering 2021   0,00% UC 

Summa innan korrigering index 2,21% 2,53% 1,72%  
Korrigering av index för 2019   -0,16%  
Korrigering av index för 2020   -1,10%  

     
Prislista index 2021   0,463%  

     

 
Kommentar:  

Indexförutsättningarna är viktade enligt ovan. Index för 2021 års prislista har i förslaget räknats 
upp med prognosticerade värden för 2021 samt korrigerats för förändring av indexuppräkningar 
för 2019 och 2020. 

Orsak till efterjustering för sänkt index år 2019 och 2020 beror på lägre utveckling av KPI än 
SKR:s prognos vid beräkning av prislista 2020. Det är även lägre utveckling av lärarlöner och 
övrig personal än vad prognosen visade 2020. Internräntan har sänkts med -0,25% för 
kommunerna 2021 vilket också bidrar till en justering av index. 
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Protokollsutdrag 2020-09-24 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Teams-möte 

 

Protokollsutdrag 

§ 179. Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan kalenderåret 2021 

Diarienummer: 2020-00169 

Beslut 

Medlemskommunerna rekommenderas att fastställa förslag till interkommunal 

ersättning (IKE) för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens 

kommuner kalenderåret 2021. 

 

Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2020. 

 

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.  

Sammanfattning av ärendet 

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 de principer som fastställdes under läsåret 1997/1998. 

Den modell för beräkning av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans kostnader, 

som introducerades då, bygger på ett cykliskt tankesätt.  

 

Förslaget har sin utgångspunkt i bokslut 2018 med indexuppräkning för 2019, 

2020 och 2021. Totalt för år 2021 är indexuppräkningen 0,463%. 

Beslutsunderlag 

• Rapport Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola 2021 

• Bilaga 1: GR:s modell för IKE inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola 

• Bilaga 2: Prislista Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola 2021 

• Bilaga 3: Beräkning index för interkommunal ersättning inom 

gymnasieskola och gymnasiesärskola 202 

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna     
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Vid protokollet 

 

 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Axel Josefson             Jonas Attenius  

Ordförande              Justerare 
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Öckerö 2020-11-02 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Ingela Andersson-Skallberg, ekonom 
Ärende: Interkommunal ersättning IKE 
Diarienummer: BUN 0070/20 

INTERKOMMUNAL ERSÄTTNING (IKE) INOM KOMMUNAL 
VUXENUTBILDNING I GÖTEBORGSREGIONEN för år 2021 
 
Förslag till beslut 
Interkommunal ersättning i Göteborgsregionen för kalenderåret 2021 inom kommunal 
vuxenutbildning fastställs i enlighet med förslag.  
 
Ärendet 
Medlemskommunerna rekommenderas att fastställa priser för kommunal vuxenutbildning i 
Göteborgsregionen 2021 enligt följande: 
 
• för grundläggande kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng. Enhetspriset föreslås 

gälla för undervisning som ges både genom klassrumsundervisning och genom flexibel 
undervisning,  

• för 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 bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner  
− Studieväg 2 56 kronor per timme  
− Studieväg 3 42 kronor per timme, samt  

• att ovanstående priser föreslås gälla under 2021,  
 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2020 avser de kurser inom 
kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det regionala samverkansavtalet för utbildningar inom 
yrkesvux. 

 
Förslaget godkändes av GRs förbundsstyrelse 200924. 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning i 
Göteborgsregionen år 2021. 
 
 



 
 

 

Expediering av beslut 
GR, senast 2020-11-30 
Skolchef 
Ekonom 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
 
Öckerö 2020-11- 
 
 
 
Katarina Lindgren 
Skolchef 
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Förbundsstyrelsen – ärende 7 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Marie Egerstad, chef Vuxenutbildningen, Ulrika Krabbe, 

projektledare 

Datum: 2020-06-12, dnr: 2020-00170 

 

 

Förslag interkommunal ersättning (IKE) 
inom kommunal vuxenutbildning i 
Göteborgsregionen år 2021 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att rekommendera medlemskommunerna att 

fastställa priser för kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2021 enligt 

följande: 

• för grundläggande kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng. 

Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom 

klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning, 

• för 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  bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner 

− Studieväg 2  56 kronor per timme 

− Studieväg 3  42 kronor per timme, samt 

• att ovanstående priser föreslås gälla under 2021, 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda 

senast 30 november 2020. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås justera denna protokollsparagraf omedelbart.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2021 avser 

de kurser inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det regionala 

samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. De följer gängse prismodell. 

Principen gäller utbildningar där interkommunal ersättning inom 

Göteborgsregionen utgår och avser utbildning på grundläggande nivå, utbildning 

på gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för 

invandrare. 

 

Då Vuxenutbildningsnätverkets ser över ersättningsnivån för regionala 

yrkesutbildningar anordnade inom egenregin enligt det regionala 
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Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Marie Egerstad, chef Vuxenutbildningen, Ulrika Krabbe, 

projektledare 

Datum: 2020-06-12, dnr: 2020-00170 

 

 
samverkansavtalet samt att det förekommer upphandlingsförfarande av 

utbildningsanordnare i regionen, föreslås den interkommunala ersättningen vara 

oförändrad 2021.   

 

Under 2020-01-01—2020-12-31 tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng för 

både grundläggande kurser och för teoretiska gymnasiala kurser. Enhetspriset 

föreslås gälla för undervisning som ges både genom klassrumsundervisning och 

genom flexibel undervisning för grundläggande kurser såväl som teoretiska 

gymnasiala kurser. För gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna 

yrkesutbildningar föreslås oförändrat bilaterala förhandlingar. 

 

För grundläggande och gymnasiala distanskurser föreslås ett oförändrat enhetspris 

på 36 kronor per poäng under 2021.  

 

För elever inom särvux föreslås oförändrat bilaterala förhandlingar mellan berörda 

kommuner.  

 

Vidare föreslås ett oförändrat enhetspris för studieväg 2 på 56 kronor per timme 

och för studieväg 3 på 42 kronor per timme samt för studieväg 1 föreslås oförändrat 

bilaterala förhandlingar. 

 

Vuxenutbildningsnätverket har den 2020-04-20 ställt sig bakom förslaget. 

 

 

Helena Söderbäck                 Fredrik Zeybrandt 

Förbundsdirektör                  Utbildningschef 

 

 

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna 
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Protokollsutdrag 

§ 180. Förslag interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal 

vuxenutbildning i Göteborgsregionen år 2021 

Diarienummer: 2020-00170  

Beslut 

Medlemskommunerna rekommenderas att fastställa priser för kommunal 

vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2021 enligt följande: 

• för grundläggande kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng. 

Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom 

klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning, 

• för 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  bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner 

 Studieväg 2  56 kronor per timme 

 Studieväg 3  42 kronor per timme, samt 

• att ovanstående priser föreslås gälla under 2021, 

 

Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2020. 

 

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.  

Sammanfattning av ärendet 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2021 avser 

de kurser inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det regionala 

samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. De följer gängse prismodell. 

Principen gäller utbildningar där interkommunal ersättning inom 

Göteborgsregionen utgår och avser utbildning på grundläggande nivå, utbildning 

på gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för 

invandrare. 

Vuxenutbildningsnätverket har den 2020-04-20 ställt sig bakom förslaget. 
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  Justeras:      2 (2) 
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Ordförande              Justerare 



BALANSLISTA 
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖCKERÖ KOMMUN 
 
 
 
ÄRENE     HANDLÄGGARE 

 

BUN 2020-11-18 

Beslutsärenden 
Ekonomisk uppföljning efter oktober (inkl måluppfyllelse)  Ingela Andersson Skallberg 
Interkommunal ersättning GR, gymnasium   Ingela Andersson Skallberg 
Interkommunal ersättning GR, komvux   Ingela Andersson Skallberg 
Interkommunal ersättning GR, grundskola mm  Ingela Andersson Skallberg  
 
  
Information 
Skolchefen informerar    Katarina Lindgren 
Förskoleplanering    Louise Nordenberg Cena 
Rapporter om kränkande behandling    Malin Fogelström 
Rapport GR     Ordf och skolchef 
Kvalitetsarbete     Malin Fogelström 
 

BUN 2020-12-09 

Beslutsärenden 
Intern kontrollplan    Malin Fogelström 
Barn- och elevpeng    Ingela Andersson Skallberg 
Svar på medborgarförslag om SFI-undervisning i kommunens regi Martin Nordström 
  
Information 
Skolchefen informerar    Katarina Lindgren 
Förskoleplanering    Louise Nordenberg Cena 
Rapport GR     Ordf och skolchef 
Kvalitetsarbete     Malin Fogelström 

Verksamhetsplan info    Malin Fogelström 
Sammanställning rapporter om kränkande behandling HT    
Frånvarorapportering    Jacob Österlund 
Muntlig ekonomisk uppföljning   Ingela Andersson Skallberg 

Information om medarbetarenkät, efterfrågat av nämnden  Anna Foss/Katarina? 
 

 

Ärenden som återkommer vid varje sammanträde: 

Redovisning av delegationsbeslut    Jacob Österlund 
Skolchefen informerar    Skolchef 
Förskoleplanering (vid behov) (mer ingående i maj)  Louise Nordenberg Cena 
Rapport GR     Ordf och skolchef 
Rapporter om kränkande behandling    
Kvalitetsarbete (vid behov)    Malin Fogelström 
Balanslista     Bifogas kallelsen 
   
Sammanställning/statistik av rapporter om kränkande behandling 2 gånger per år (juni och december) 
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