
1 
 

 
 
Skapad av: Bildningskontoret 
 

STYRDOKUMENT 
Sida 
1(2) 

Datum 

2022-05-06 
Diarienummer: 

BN323-22   640 

Giltighet fr o m: 

2022-05-06 
 

Senast reviderad: 
 

 
Godkänt/antaget av: 

Förvaltningschef, 2022-05-06. 
Delgivning till bildningsnämnden 2022-05-09. 
  

Dokumentansvarig: Skolchef grundskola F-6, Bildningsförvaltningen 
 

Riktlinjer för interkommunal ersättning 
Dok. Kategori: Riktlinje 

Stadie: Beslutad 

Gallring: Vid inaktualitet 

Kort beskrivning: Riktlinjer för inhämtning och utbetalning av interkommunal ersättning för 
förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Om riktlinjerna 
Riktlinjerna reglerar inhämtning och utbetalning av interkommunal ersättning för förskola, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Interkommunal ersättning täcker endast 
ersättning mellan hemkommuner och kommunala huvudmän.   

Utöver vad som föreskrivs i skollagen, skolförordningen eller i annan författning gäller dessa 
riktlinjer för Hedemora kommun. 

Från lagrummen 
Hemkommunen ska lämna bidrag i form av interkommunal ersättning till en annan kommunal 
huvudman för varje barn och elev inskriven vid huvudmannens enheter när det gäller förskola, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem.1 

Beroende på vilken paragraf eller stycke av en paragraf av skollagen som barnet eller eleven har 
mottagits genom, ska ersättningen baseras på de kostnader som hemkommunen skulle ha haft 
eller de kostnader som huvudmannen har.2  

Om det finns ett omfattande behov av särskilt stöd, behöver hemkommunen inte lämna bidrag 
för det särskilda stödet, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för 
hemkommunen.3 

För fritidshem ska ersättningen minskas med det belopp som kommunen som har fritidshemmet 
tar ut i avgift för utbildningen.4    

Inhämtning 
Hedemora kommun fakturerar andra kommuner kvartalsvis.  

För förskola och fritidshem faktureras de andra kommunerna efter den 15 mars, 15 juni, 15 
oktober och 15 december.  

För förskoleklass, grundskola och grundsärskola faktureras de andra kommunerna efter den 15 
mars, 15 maj, 15 oktober och 15 december. Juni och juli är avgiftsfria månader.  

Utbetalning 
Ersättningen betalas ut i enlighet med huvudmännens faktureringsrutiner. 

Ersättning ska inte betalas ut om huvudmannen vid sin placering av barnet eller eleven har haft 
lagkrav på sig att inhämta Hedemora kommuns yttrande och inte gjort det.  

Ersättningen ska baseras på de kostnader som Hedemora kommun skulle ha haft eller på de 
kostnader som huvudmannen har, beroende på vilken paragraf eller stycke av en paragraf av 
skollagen som barnet eller eleven har mottagits genom.  

Ersättning för särskilt stöd betalas inte ut om betydande organisatoriska eller ekonomiska 
svårigheter uppstår för Hedemora kommun.  

 

 
1 Skollagen 8 kap 17 §, 9 kap. 16 §, 10 kap. 34 §, 11 kap. 33 §, 14 kap. 14 § 
2 Skollagen 8 kap 17 §, 9 kap. 16 §, 10 kap. 34 §, 11 kap. 33 §, 14 kap. 14 § 
3 Skollagen 8 kap 17 §, 9 kap. 16 §, 10 kap. 34 §, 11 kap. 33 §, 14 kap. 14 § 
4 Skollagen 14 kap. 12 § 
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