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Om riktlinjerna 
Riktlinjerna reglerar inhämtning och utbetalning av interkommunal ersättning för gymnasieskola 
och gymnasiesärskola. Interkommunal ersättning täcker endast ersättning mellan hemkommuner 
och kommunala huvudmän.   

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

Från lagrummen 
Hemkommunen ska ge interkommunal ersättning till kommunala huvudmän för varje elev 
inskriven på nationellt program eller programinriktat val vid huvudmannens enheter när det 
gäller gymnasieskola eller gymnasiesärskola.1 

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

En elev som uteblivit utan att anmäla giltig orsak inom tre dagar från att den första terminen 
startat, anses ha avslutat sin utbildning.3 En elev som uteblivit från utbildningen under mer än en 
månad i följd, utan att detta har berott på sjukdom eller beviljad ledighet, ska också anses ha 
avslutat sin utbildning.4 

Inhämtning 
Hedemora kommun fakturerar andra kommuner kvartalsvis och då efter den 15 mars, 15 juni, 15 
september och 15 december.  

Utbetalning 
Ersättningen betalas ut i enlighet med huvudmännens faktureringsrutiner. 

Om mottagandet av eleven täcks av avtal inom gymnasiesamverkan inom Dalarnas 
Kommunförbund, baseras ersättning på den beslutade kostnaden i avtalet.   

Om mottagandet av eleven inte täcks av avtal inom gymnasiesamverkan inom Dalarnas 
Kommunförbund, baseras ersättningen på de kostnader som Hedemora kommun skulle ha haft, 
de kostnader som huvudmannen har eller vara det belopp som har beslutats av Statens skolverk, 
beroende på vilken paragraf eller stycke av en paragraf av skollagen som eleven har mottagits 
genom.  

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

Ersättning betalas inte ut för elever som är inskrivna, om de enligt gymnasieförordningen anses 
ha avslutat sin utbildning.  

Ersättning betalas inte ut för förlängd studietid eller utökat program, om det inte finns särskilda 
skäl.  

 
1 Skollagen 16 kap. 50 §, 17 kap. 23 §, 17 kap. 26 a §, 19 kap. 43 § 
2 Skollagen 16 kap. 51 §, 17 kap. 25 §, 17 kap. 26 §, 17 kap 26 a §, 19 kap. 44 § 
3 Gymnasieförordningen 12 kap. 3 § 
4 Gymnasieförordningen 12 kap. 4 a § 
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