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Sekreterare   
 Emelie Ivarson  

Ordförande   
 Maria Kornevik Jakobsson  

Justerande         
 Siw Hallbert  

    

 BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Välfärdsnämnden 

Sammanträdesdatum 2020-12-16 
Datum för anslags 
uppsättande 

2020-12-17 Datum för anslags 
nedtagande 

2021-01-08 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kansli, arkiv 

Underskrift  
Emelie Ivarson 

Plats och tid Rådasjön kl. 19:45-19:48 
  
Beslutande ledamöter Maria Kornevik Jakobsson (C) (ordförande) 

Sven Karlsson (M) (vice ordförande) 
Siw Hallbert (S) (2:e vice ordförande) 
Kristina Andrén (M) 
Ing-Marie Rydén Höök (L) 
Inger Axelsson (KD) 
Birgitta Berntsson (S) 
Jonas Andersson (S) 
Inga-Lena Persson (MP) 
Peter Arvidsson (SD) 
Nina Sjöstedt (SD) 
Katia Petkova (M)  ersätter Evalotta Liljenzin (M) 
Tommy Brundin (M)  ersätter Ulrika Nordenstam (M) 

  
Ej tjänstgörande ersättare Andreas Fransson (M) 

Anita Anger (L) 
Gun Wågsjö (C) 
Elin Germgård (C) 
Martin Kronvall (SP) 
Jan Gustavsson (KP) 
Oskar Sköld (S) 
Kristin Arplöw (S) 
Kajsa Lackovic (S) 
Marie Strid (MP) 
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Per Olov Risman (SD) 
  
Övriga närvarande Per Vorberg (M) (kommunstyrelsens ordförande) 

David Dinsdale (L) (kommunstyrelsens vice ordförande) 
Patrik Linde (S) (kommunstyrelsens 2:e vice ordförande) 
Agneta Svensson (personalföreträdare) 
Bo Henriksson (personalföreträdare) 
Anna Carlsson (personalföreträdare) 
Peter Lönn (kommundirektör) 
Lena Lager (sektorschef för socialtjänsten) 
Päivi Malmsten (sektorschef för utbildning och kultur) 
Bo Ekström (ekonomichef) 
Anders Pettersson (personalchef) 
Birgitta Flärdh (utvecklingschef) 
Camilla Ahlin (verksamhetschef för gymnasiet ) 
Emelie Ivarson (kommunsekreterare) 
Susanna Eskilsson Juhlin (verksamhetschef för kultur och fritid) 
Eva-Maria Smith (sektorsekonom) 
Sofia Wallén Claesson (sektorsekonom) 

  
Utses att justera Siw Hallbert 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset i Mölnlycke ,  2020-12-16   23:00 
  
Protokollet omfattar §298 
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ÄRENDELISTA 

§ 298 Förslag till interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundskola och ISGR för kalenderår 2021 
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§ 298        Dnr 2020VFN467 

Förslag till interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundskola och ISGR för 
kalenderår 2021  

  
Göteborgsregionens förbundsstyrelse behandlade den 16 oktober § 200 förslag till 
interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, 
fritidshem, grundsärskola och International School of the Gothenburg Region (ISGR) för 
kalenderåret 2021. Förbundsstyrelsen beslutade att rekommendera medlemskommunerna att 
fastställa interkommunal ersättning, med avstämningstidpunkt den 15:e respektive månad, för 
förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR. 
 
Den kommun där ett barn eller en elev är folkbokförd betalar interkommunal ersättning till 
den kommun där barnet eller eleven går i förskola eller skola. Den interkommunala 
ersättningen omfattar samtliga kostnader för barnets/elevens skolgång. 
 
Den regionala prislistan reglerar den interkommunala ersättningen som en del i 
Göteborgsregionens samverkansavtal. Om eleven går i skola utanför samverkansområdet 
gäller inte denna prislista. 
 
Ersättningen för 2021 baseras liksom tidigare år på genomsnittet av GR-kommunernas 
nettokostnader och utgår från 2019 års redovisade kostnader som sedan schablonmässigt 
indexerats till 2021 års penningvärde. Indexjusteringen uppgår till 2,673 procent inklusive 0,5 
procent justering för effektivisering i enlighet med överenskommelse vid 
utbildningschefsnätverkets möte den 15 maj 2020. 
 
Den regionala prislistan för interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR framgår i tjänsteskrivelse från 
Göteborgsregionens kommunalförbund daterad den 25 september 2020. Skrivelsen biläggs 
förvaltningens tjänsteskrivelse.     
 
Förvaltningen bedömer att indexuppräkningen ryms inom budget då kommunen köper och 
säljer ungefär lika många platser. 
 
Från sektorn för utbildning, kultur och fritid föreligger skrivelse daterad den 16 
november 2020. 
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Beslut 

Välfärdsnämnden fastställer prislistan för interkommunal ersättning inom förskola, 
pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR för 
kalenderår 2021, enligt föreliggande förslag. 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 

---------------------- 
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