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Kommun 

 

 

2023 Interkommunal ersättning  

 

Interkommunal ersättning 2023 är baserat på Barn- och utbildnings-

nämndens budget för året utifrån fastställd resursfördelningsmodell.  

 

För barn och elever från andra kommuner respektive till andra kommuner 

sker reglering av ersättning utifrån grunderna för placeringen. Fattats 

beslut om särskilda skäl efter yttrande från hemkommun regleras 

ersättning utifrån hemkommunens kostnader och avstämningsperioder. 

Placering på andra grunder utan yttrande från hemkomun regleras om 

inte annat överenskommit utifrån anordnande kommuns kostnader och 

avstämningsperioder. För elever som tagits emot i andra hand ska 

ersättningen högst uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har 

för motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, ska 

hemkommunen i stället ersätta den lägre kostnaden. Om inte annat 

överenskommit för elever som mottagits i andra hand regleras 

ersättningen utifrån hemkommunens avstämningstillfällen. 

 

Karlskoga kommuns ersättning för förskolan avser grundtilldelning samt 

tillägg för socioekonomi och asylsökande inom förskola och grundskola 

samt vistelsetid och ålder inom förskolan. Ersättning för gymnasiet avser 

grundtilldelning samt tilläggsbelopp för nationellt idrottsprogram, 

programinriktat val och modersmål. Verksamheten har ett omfattande 

ansvar för anpassningar och stöd inom ramen för tilldelningen. Ansökan 

om tilläggsbelopp för barn och elever med omfattande behov av 

extraordinärt stöd sker till verksamhetschef. Maxbeloppet för 

tilläggsbelopp inom förskola och grundskola motsvarar 400 tkr för en 

heltidstjänst.   

 

Förskolans ersättning per barn 

 
 

Förskolans tilläggsbelopp per barn 

 
 
Vistelsetid erhålls med ett tillägg per barn antingen mer än 15h/v eller mer än 40h/v. 

Ålderstilldelning erhålls med ett tillägg per barn tom tre år baserat på födelseår. 
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Grundskolans ersättning per barn 

 

 

 
 

 

Grundskolans tilläggsbelopp per barn 

 
 

 

Grundsärskolans ersättning per barn 

 

 
 

Grundsärskolans tilläggsbelopp per barn 

 
 

 

Fritidshems ersättning per barn 

 
 

Fritidshems tilläggsbelopp per barn och år 

 
Ålderstilldelning för barn i förskoleklass och lågstadiet. 
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Gymnasieskolans ersättning per program och elev 

 

 

Tilläggsbelopp per elev och år enligt nedan;  
Tilläggsbelopp Per år Per månad 

Nationellt idrottsprogram lagidrott 16 222 1 352 

Nationellt idrottsprogram individuell sport 19 466 1 622 

Programinriktat val 4 000 333 

Modersmål 2 200 183 

Tilläggsbelopp utöver ovanstående ansöks hos verksamhetschef, endast 

av verksamhetschef i förväg godkända tilläggsbelopp utbetalas.  

 

Anpassad gymnasieskola ersättning per program och elev 

 
 

Individrelaterad resurs anpassad gymnasieskola 
Individrelaterad resurs 2023 

Assistent 0,20 tjänst 91 740 

Assistent 0,40 tjänst 183 480 

Assistent 0,60 tjänst 275 220 

Assistent 0,80 tjänst 366 960 

Assistent 1,00 tjänst 458 700 

Assistent 1,20 tjänst 550 440 

Assistent 1,40 tjänst 642 180 

Den individbaserade tilldelningen avser resurs för elever som är i behov 

av särskilt stöd utöver det som täcks i grundtilldelningen. 
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Ersättning sker baserat på aktuellt barn och elevantal per den 15 

respektive månad. Ett barn ska endast vara inskrivet på ett ställe vid 

avstämningstillfället. Inskrivning ska uppdateras utifrån förändringar av 

barnets placering och hemkommun så att avstämning blir korrekt. För 

barn och elever i förskolan samt på fritidshem sker även avstämning av 

vistelsetid och ålder. För grundskola och gymnasium sker inte 

avstämning av faktiskt antal elever i juni och juli. Tilldelning för juni 

baseras på maj avstämning och tilldelning för juli baseras på augusti 

avstämning. Om skolstart är efter 15 augusti sker höstens första 

avstämning i september. 

 

Kontakt för erhållande av ersättning är Marie Persson, PRU till vilken 

elektronisk fakturering sker månadsvis utifrån aktuellt barn och elevantal. 

Ersättningen justeras retroaktivt om nya uppgifter framkommer avseende 

barn och elevantal.  

 

 

Magnus Ahlberg  

Tf Förvaltningschef     


