Interkommunal ersättning (Bilaga 2 i samverkansavtalet)
Förslag till ändring:
Tidplan gemensam fakturering interkommunala ersättningar från och med 2018
1) Kansliet tar fram/läser av underlag för interkommunala ersättningar månadsvis med start 15 mars 2018. Underlaget
omfattar alla elever från kommuner utanför fyrkantsområdet som studerar vid skolor inom fyrkantsområdet med
kommunen som huvudman, och alla interkommunala elever från och till respektive kommun som studerar vid skolor inom
fyrkantsområdet med kommunen som huvudman.
2) Ovanstående underlag kontrolleras av respektive kommun i systemet löpande så att underlagen är korrekta inför
fakturering den 15:e varje månad. Respektive kommun meddelar kansliet via systemet eller i direkt kontakt med kansliet
om ev. ändringar i underlaget. Kansliet står som kontakt utåt till andra kommuner och gör ev. rättelser i systemet.
3) Faktureringsunderlag/filer skickas senast den 15:e varje månad till resp. kommuns ekonomisystem för utskick.
Beräkning av interkommunal ersättning (IKE) avseende kommunala samverkansavtalet 4 §
Gemensam prislista för:
• Nationella program och inriktningar
• Gymnasiesärskolan
• Preparandutbildning och Yrkesintroduktion. Om elevrörlighet uppkommer på Språkintroduktion och Individuellt
alternativ ska ersättning förhandlas fram mellan berörda kommuner i varje enskilt fall.

Särskilda varianter beräknas enligt Skolverkets anvisningar.
En gemensam prislista för kommunerna i 4-kanten fastställs inför varje nytt kalenderår. Prislistan tillämpas på
interkommunal ersättning i samverkansområdet för; Luleå, Piteå, Boden och Älvsbyns kommun. Prislistan sammanställs i
december inför kommande år.
Ekonomiansvariga i respektive kommuns förvaltning, eller motsvarande; är gemensamt ansvariga för att räkna fram och
föreslå den gemensamma prislistan. Samordningsansvaret för ekonomiska frågor följer ordförandeskapet i
samverkansavtalet per kalenderår.
• Prislistan baseras på senast rapporterade Räkenskapssammandrag (RS) i Luleå, Piteå och Boden kommun. Älvsbyns
rapporterade självkostnad beaktas inte.
• Varje kommun rapporterar den egna självkostnaden per utbildningsprogram, som bedrivs i kommunen, enligt
räkenskapssammandraget, inte på inriktningsnivå.

• Prislistan sammanställs därefter av den kommunen som innehar ordförandeskapet för aktuella året. Prislistan baseras på
rapporterad självkostnad/program från kommunerna. Genomsnittligt pris framräknas på samtliga program som bedrivs i
samverkansområdet.

- Om programmet finns i samtliga kommuner räknas ett genomsnitt av Luleå, Piteå och Bodens kommuns självkostnad för aktuellt program. Om
utbildningen enbart finns i två kommuner blir aktuellt pris ett genomsnittligt värde av dessa. Vid enbart aktuellt program i en kommun, blir dennes
självkostnad gällande.
- Riksprislistan gäller för program som endast anordnas av Älvsbyns kommun.

• Genom att senaste fastställda räkenskapssammandrag släpar efter två år; kommer genomsnittligt rapporterade priser att
räknas upp med skolindex föregående år, samt skolindex innevarande år. Exempelvis inför fastställande av prislistan för
2016, kommer senaste räkenskapssammandrag att vara från 2014. Priserna räknas där av upp med skolindex för 2015, samt
skolindex för 2016.
• För elever som läser Nationell idrottsutbildning (NIU), tillämpas i samverkansområdet Riksidrottsförbundets
rekommendationer om extra ersättning; 12 500 kr för lagidrott och 15 000 kr för enskild idrott per helår.

BILAGA 2 Interkommunal ersättning (Nuvarande skrivning)

Tidplan gemensam fakturering interkommunala ersättningar
1) Kansliet tar fram/läser av underlag för interkommunala ersättningar 15 september och 15 februari. Underlaget
omfattar alla elever från kommuner utanför fyrkantsområdet som studerar vid skolor inom fyrkantsområdet med
kommunen som huvudman, och alla interkommunala elever från och till respektive kommun som studerar vid skolor inom
fyrkantsområdet med kommunen som huvudman.
2) Ovanstående underlag skickas för genomgång av respektive kommun och ska vara rättat och inlämnat till kansliet
senast den 20 september respektive 20 februari. Kansliet skickar därefter preliminära faktureringsunderlag till respektive
kommun för yttrande senast den 25 september respektive den 25 februari.
3) Respektive kommun meddelar kansliet ev. ändringar i underlaget senast den 5 oktober respektive den 5 mars.
4) Definitivt faktureringsunderlag skickas senast den 15 oktober respektive 15 mars.
Beräkning av interkommunal ersättning (IKE) avseende kommunala samverkansavtalet 4 §
Gemensam prislista för:
• Nationella program och inriktningar
• Gymnasiesärskolan
• Preparandutbildning och Yrkesintroduktion. Om elevrörlighet uppkommer på Språkintroduktion och Individuellt
alternativ ska ersättning förhandlas fram mellan berörda kommuner i varje enskilt fall.

Särskilda varianter beräknas enligt Skolverkets anvisningar.
En gemensam prislista för kommunerna i 4-kanten fastställs inför varje nytt kalenderår. Prislistan tillämpas på
interkommunal ersättning i samverkansområdet för; Luleå, Piteå, Boden och Älvsbyns kommun. Prislistan sammanställs i
december inför kommande år.
Ekonomiansvariga i respektive kommuns förvaltning, eller motsvarande; är gemensamt ansvariga för att räkna fram och
föreslå den gemensamma prislistan. Samordningsansvaret för ekonomiska frågor följer ordförandeskapet i
samverkansavtalet per kalenderår.
• Prislistan baseras på senast rapporterade Räkenskapssammandrag (RS) i Luleå, Piteå och Boden kommun. Älvsbyns
rapporterade självkostnad beaktas inte.
• Varje kommun rapporterar den egna självkostnaden per utbildningsprogram, som bedrivs i kommunen, enligt
räkenskapssammandraget, inte på inriktningsnivå.

• Prislistan sammanställs därefter av den kommunen som innehar ordförandeskapet för aktuella året. Prislistan baseras på
rapporterad självkostnad/program från kommunerna. Genomsnittligt pris framräknas på samtliga program som bedrivs i
samverkansområdet.

- Om programmet finns i samtliga kommuner räknas ett genomsnitt av Luleå, Piteå och Bodens kommuns självkostnad för aktuellt program. Om
utbildningen enbart finns i två kommuner blir aktuellt pris ett genomsnittligt värde av dessa. Vid enbart aktuellt program i en kommun, blir dennes
självkostnad gällande.
- Riksprislistan gäller för program som endast anordnas av Älvsbyns kommun.

• Genom att senaste fastställda räkenskapssammandrag släpar efter två år; kommer genomsnittligt rapporterade priser att
räknas upp med skolindex föregående år, samt skolindex innevarande år. Exempelvis inför fastställande av prislistan för
2016, kommer senaste räkenskapssammandrag att vara från 2014. Priserna räknas där av upp med skolindex för 2015, samt
skolindex för 2016.
• För elever som läser Nationell idrottsutbildning (NIU), tillämpas i samverkansområdet Riksidrottsförbundets
rekommendationer om extra ersättning; 12 500 kr för lagidrott och 15 000 kr för enskild idrott per helår.

