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KALLELSE
Välfärdsnämnden
Datum
2019-11-13

1. Fastställande av föredragningslistan

2. Uppdrag gällande översyn av rektorsorganisationen inom 
grundskola

Preera 16:00

3. Information om Bräcke hospice helhetsvård Sara Möller, Ulla-Karin 
Johansson 17:00

4. Information om kost inom äldreomsorgen Tina Forsgren 17:30

5. Presentation av VIP-programmet och information från workshop 
om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning

Elin Hjalmarsson, 
Johanna Almqvist 
Larsson, Chris Linde 
18:10

6. Information om förvaltningens utredning om personer över 90 år 
ska ha rätt till plats på särskilt boende
2019VFN492

Carina Fransson 18:40

7. Presentation av verksamhetschef för kultur och fritid Karin Beckman 19:00

8. Information om samverkan mellan kulturskola och skolverksamhet
2019VFN484

Maria Carlsson 19:05

9. Information om skolplikt Pernilla Palm, Mergim 
Rexhepi 19:25

10. Behandling av återremitterat ärende: Översyn av föreningsstöd och 
taxor inom fritidsområdet
2019VFN116

 19:45
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KALLELSE
Välfärdsnämnden
Datum
2019-11-13

11. Förslag till interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk 
omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och 
ISGR kalenderåret 2020
2019VFN368

12. Förslag till interkommunal ersättning inom kommunal 
vuxenutbildning år 2020
2019VFN367

13. Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 
gymnasiesärskola kalenderåret 2020
2019VFN366

14. Kulturpris 2019
2019VFN569

15. Kulturstipendium 2019
2019VFN570

16. Årets föreningsprofil 2019
2019VFN566

17. Anmälningar till huvudman vid misstanke om kränkande 
behandling 2019
2018VFN37

18. Anmälningar till huvudman om elevs frånvaro 2019
2019VFN242

19. Anmälan av ordförandebeslut 2019
2019VFN48

20. Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskott 2019
2019VFN47

21. Upphörande av skolplikten
2019VFN560

22. Framställan enligt 16 kap. 18 § socialförsäkringsbalken
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KALLELSE
Välfärdsnämnden
Datum
2019-11-13

23. Övervägande enligt 14 § 3 stycket LVU hemlighållande av 
vistelseort
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Behandling av återremitterat ärende: Översyn 
av föreningsstöd och taxor inom fritidsområdet

10

2019VFN116
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Sektorn för utbildning och kultur
Agnesa Kasapolli

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-10-25 2019VFN116  809

Behandling av återremitterat ärende: Översyn om föreningsstöd och 
taxor inom fritidsområdet

Sammanfattning
Välfärdsnämnden beslutade den 3 juni 2019 § 159 att till förvaltningen återremittera 
ärendet gällande översyn av föreningsstöd och taxor inom fritidsområdet för att 
synpunkter från rådet för idéburna organisation och berörda ideella organisationer ska 
inhämtas. 

Förvaltningen har inom ramen för återremissen gjort bedömningen att ärendet behöver 
ytterligare översyn. Denna översyn kommer att ske i dialog med berörda ideella 
organisationer och behandlas i välfärdsnämnden under 2020.

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden noterar informationen samt godkänner att återremissen, gällande 
inhämtning av synpunkter från rådet för idéburna organisationer och berörda ideella 
organisationer, hanteras när förvaltningen genomfört ytterligare översyn av föreningsstöd 
och taxor inom fritidsområdet under 2020.

Päivi Malmsten
Sektorschef Karin Beckman

Verksamhetschef

Bilagor: 

Välfärdsnämndens beslut den 3 juni 2019 § 159

Tjänsteskrivelse – översyn av föreningsstöd och taxor inom fritidsområdet

Bilaga 1: Översyn av föreningsstöd och taxor inom fritidsområdet

Bilaga 2: Kommunala bidragsbestämmelser inom förenings- och fritidsområdet 
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Bilaga 3: Kommunala taxor och uthyrningsregler för föreningslokaler och 
idrottsanläggningar

Bilaga 4: Kommunstyrelsens beslut den 5 mars 2018 i § 114 om att göra en totalöversyn 
av föreningsstöd och taxor
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Välfärdsnämnden

Sammanträdesdatum
2019-06-03

Signatur justerande Utdragsbestyrkande

§ 159 Dnr 2019VFN116

Översyn av föreningsstöd och taxor inom fritidsområdet 

Kommunstyrelsen beslutade den 5 mars 2018 i § 114 att ge förvaltningen i uppdrag att göra 
en totalöversyn av föreningsstöd och taxor. Översynen ska redovisa känd bakgrundsfakta och 
resultera i minst ett förslag på strategi, riktlinjer samt ev. taxeförslag för hur kommunen ska 
arbeta med föreningsstöd i alla dess former.

Förvaltningen har genomfört en översyn av befintligt bidrag- och taxereglemente inom 
fritidsområdet. Översynen har mynnat ut i förslag till två nya dokument som anger 
bestämmelser, riktlinjer och taxor:

 Kommunala bidragsbestämmelser inom förenings- och fritidsområdet.
 Kommunala taxor och uthyrningsregler för föreningslokaler och idrottsanläggningar.

De nya bestämmelserna föreslås gälla från den 1 januari 2020.

Från sektorn för utbildning och kultur föreligger skrivelse daterad 6 maj 2019.

Beslut

Välfärdsnämnden återremitterar ärendet gällande översyn av föreningsstöd och taxor inom 
fritidsområdet till förvaltningen, för att synpunkter från rådet för idéburna organisationer och 
berörda ideella organisationer ska inhämtas.

----------------------
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Sektorn för utbildning och kultur
Maria Lind

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-05-06 2019VFN116  809

Översyn av föreningsstöd och taxor inom fritidsområdet

Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 5 mars 2018 i § 114 att ge förvaltningen i uppdrag att 
göra en totalöversyn av föreningsstöd och taxor. Översynen ska redovisa känd 
bakgrundsfakta och resultera i minst ett förslag på strategi, riktlinjer samt ev. taxeförslag 
för hur kommunen ska arbeta med föreningsstöd i alla dess former.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer Kommunala bidragsbestämmelser inom förenings- och 
fritidsområdet att gälla från och med 1 januari 2020 enligt föreliggande förslag. 

Kommunfullmäktige fastställer Kommunala taxor och uthyrningsregler för 
föreningslokaler och idrottsanläggningar att gälla från och med 1 januari 2020 enligt 
föreliggande förslag. 

Ärendet
Förvaltningen har genomfört en översyn av befintligt bidrag- och taxereglemente inom 
fritidsområdet. (Bilaga 1). Översynen har mynnat ut i förslag till två nya dokument som 
anger bestämmelser, riktlinjer och taxor:

- Kommunala bidragsbestämmelser inom förenings- och fritidsområdet.
- Kommunala taxor och uthyrningsregler för föreningslokaler och

idrottsanläggningar.

De nya bestämmelserna föreslås gälla från den 1 januari 2020.

Päivi Malmsten
Sektorschef

Bilagor: 

Bilaga 1: Översyn av föreningsstöd och taxor inom fritidsområdet

Bilaga 2: Kommunala bidragsbestämmelser inom förenings- och fritidsområdet 
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Bilaga 3: Kommunala taxor och uthyrningsregler för föreningslokaler och 
idrottsanläggningar.

Bilaga 4: Kommunstyrelsens beslut den 5 mars 2018 i § 114 om att göra en totalöversyn 
av föreningsstöd och taxor.
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Inledning
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade i § 114/2018 den 5 mars 2018 att ge förvaltningen i 
uppdrag att göra en totalöversyn av föreningsstöd och taxor inom fritidsområdet. 
Översynen ska redovisa känd bakgrundsfakta och resultera i minst ett förslag på 
strategi, riktlinjer samt ev. taxeförslag för hur kommunen ska arbeta med föreningsstöd 
i alla dess former.

Nuvarande bidragsbestämmelser inom fritidsområdet är fastställda av 
kommunfullmäktige och gäller från 1999. Riktlinjer för hyror och taxor i kommunala 
lokaler är fastställda av kommunfullmäktige och gäller från 2008. Att se över bägge 
regelverken samtidigt skulle innebära att man kan få en samklang mellan de olika 
stödformerna. Faktorer som ska beaktas i utredningen är föreningars olika 
förutsättningar; föreningar med egna anläggningar, föreningar i mindre orter, 
jämställdhet, integration osv. Även möjligheten till differentierade taxor (olika taxor 
för attraktiva respektive mindre attraktiva träningstider) bör ses i över översynen.

En utgångspunkt i utredningen är att ta höjd för det ökade intäktskrav på 400 000 kr 
som finns i budget från 2018. Tanken var att ökningen skulle reglerats i form av 
taxehöjningar för föreningslivet, men i utredningsuppdraget till förvaltningen anges att 
förutsättningarna för föreningslivet ska gälla i enlighet med 2017 års förutsättningar 
tills översynen är klar och innan något annat är beslutat. Därför har ingen taxehöjning 
ännu genomförts.

Avgränsningar
Utredningen avser samtliga taxor och föreningsstöd som hanteras inom fritidsområdet, 
med undantag för det särskilda investeringsbidrag1 motsvarande 1 000 000 kr, som 
förstärkt budgetramen årligen sedan flera år tillbaka.

Stöd till föreningar inom kulturområdet, studieförbund eller sociala föreningar ingår 
inte i utredningen. 

Tillvägagångssätt
Översynen har genomförts i bred samverkan med politik, föreningsliv och andra 
berörda;

 Workshops med föreningslivet tillsammans med kommunens kommunalråd 
Per Vorberg (M) och Patrik Linde (S).

 Fakta, referenser och underlag från andra kommuner har samlats in, 
sammanställts och analyserats. 

 Rådet för idéburna organisationer har varit en referensgrupp.
 Avstämningar har skett löpande med kommunstyrelsens presidium.
 Medarbetare och handläggare inom fritidsverksamheten har bidragit med sin 

erfarenhet och kompetens.

1 Det särskilda investeringsbidraget, motsvarande 1 000 000 kr, har som syfte att ge föreningar bidrag 
till större investeringar som exempelvis klubbhus, idrottsanläggningar, fotbollsplaner osv.
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Bakgrundsfakta
I dagsläget finns 98 bidragsberättigade föreningar inom fritidsområdet i Härryda 
kommun, av dessa är 11 pensionärsföreningar och 14 föreningar för personer med 
funktionsvariation. 19 bidragsberättigade föreningar äger sina egna anläggningar.

Kommunen betalade ut ca 3 800 000 kr i bidrag till föreningar inom fritidsområdet 
2018.

Aktivitetsbidrag 1 406 000 kr
Lokal- och anläggningsbidrag 1 241 000 kr
Ledarutbildningsbidrag 89 000 kr
Investeringsbidrag 908 000 kr
Selektivt bidrag 16 000 kr
Bidrag till pensionärsförening 142 000 kr
Bidrag till förening för funktionsnedsatta 41 000 kr

Nuvarande bidragsbestämmelser
Befintligt regelverk har i grunden sett likadant ut sedan 1999 (KF § 59/1998).

Ett kort inledande avsnitt beskriver de allmänna bestämmelserna där syftet med stödet 
till föreningslivet beskrivs. Där framgår också vilka generella krav som ställs på 
föreningar för att ha rätt att söka bidrag:

Föreningen ska:

 Vara registrerad hos fritidskontoret
 Vara godkänd som bidragsberättigad förening
 Ha stadgar som speglar demokratisk och humanistisk grundsyn
 Ha eget post-/bankgiro
 Ha organisationsnummer
 Uppdatera sina föreningsuppgifter årligen
 Lämna årsberättelse med ekonomisk redovisning och revisionsberättelse 

årligen

I övrigt framgår att korpidrottsföreningar, försvarsorganisationer samt föreningar som 
får regelbundna bidrag eller anslag från kommun eller landsting, liksom föreningar 
som tillhör Svenska kyrkan, inte kan får föreningsbidrag.

Övervägande delen av medlemmarna, för vilka man söker bidrag, ska vara bosatta i 
kommunen.

Utöver allmänna bestämmelser beskrivs därefter de olika bidragsformerna med 
tillhörande riktlinjer.

Det finns två kategorier av bidrag; generella bidrag och selektiva bidrag.

Generella bidrag
Inom kategorin generella bidrag ingår bidrag vars regelverk garanterar föreningar som 
uppfyller kraven, rätten att erhålla bidrag;

Startbidrag
En nybildad förening kan ansöka om 500 kr i startbidrag. Bidraget utbetalas när 
föreningen kan uppvisa viss verksamhet. Ytterligare starthjälp med max 1500 kr kan 
utgå om behov kan påvisas.
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Aktivitetsbidrag
Aktivitetsbidraget kan sökas av föreningar med ungdomsverksamhet (7-20 år). 
Bidraget utgår med 4,30 kr för varje bidragsberättigad deltagare och aktivitetstillfälle. 
Det utgår dessutom ett fast bidrag på 200 kr samt 40 kr/per aktiv medlem/år.

Ledarutbildningsbidrag
Ledarutbildningsbidraget ska ge föreningar möjlighet att utbilda ledare på klubbnivå. 
Ledarutbildningsbidraget utgår med högst 400 kr per dag och max 1500 kr per delta-
gare och kurs.

Lokal- och anläggningsbidrag
Det finns fyra kategorier av lokal- och anläggningsbidrag, varav de tre första är 
angivna i de officiella bestämmelserna;

Kategori 1
Bidragsberättigade föreningar som inte kan erbjudas kommunal lokal för medlems- och 
styrelsemöten kan få bidrag till hyra av annan lokal med 40 %. Bidragsberättigade ung-
domsföreningar som bedriver verksamhet i icke-kommunala lokaler kan få bidrag för 
hyra och el med 40 %.

Kategori 2
Förening som är ägare till anläggning som används till ungdomsverksamhet kan få 
anläggningsbidrag. Bidraget utgår som ett fast bidrag per anläggning/år och fastställs 
årligen av fritidskontoret. 

Bidragen inom kategori 2 fördelas utifrån en intern modell som inte beskrivs i nu-
varande bidragsbestämmelser men som ser ut enligt nedan;

 Klubbstuga, kategori A 60 000 kr/år
 Klubbstuga, kategori B 40 000 kr/år
 Klubbstuga, kategori C 20 000 kr/år
 Klubbstuga, kategori D 15 000 kr/år
 Klubbstuga, kategori E 5 000 kr/år
 Konstgräsplan, (11-11), kategori F 20 000 kr/år
 Naturgräsplan (11-11), kategori G 20 000 kr/år
 Fotbollsplan (halvplan), kategori H 10 000 kr/år
 Grusplan, kategori I 1 000 kr/år
 Övrigt, kategori J 1 000 kr/år

De fem olika nivåerna på klubbstugor (A-E) utgår ifrån klubbstugornas standard och 
storlek. Landvetter IS/Landvetter IF:s klubbstuga bedöms vara i kategori A. Inom 
kategori E hamnar baracker alt. skjul vid skjutbanor. Övriga klubbstugor hamnar 
någonstans däremellan utifrån standard och storlek. 

Beräkningsmodellen har tillkommit genom en önskan från föreningslivet om ett enkelt 
ansökningsförfarande. Den kräver nästan ingen administration, och föreningar vet på 
förhand hur mycket bidrag man kan förvänta sig i lokal- och anläggningsbidrag/år.

Kategori 3
Förening som ensam disponerar en kommunal lokal kan få bidrag med 50 % av drift-
kostnad och löpande underhåll.
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Kategori 4
Kategori 4, som avser tennisföreningar, anges inte i de officiella bidragsbestämmel-
serna men hanteras enligt intern modell nedan:

 Tennisbana inomhus 10 000 kr/år
 Tennisbana utomhus 1 000 kr/år
 Padel utomhus 1 000 kr/år

Pensionärsbidrag
Bidrag till pensionärsföreningar utgår med 65 kr per medlem boende i Härryda 
kommun/år.

Bidrag till föreningar för funktionsnedsatta
Bidrag till föreningar för funktionsnedsatta utgår med 100 kr per medlem boende i 
Härryda kommun/år.

Selektiva bidrag
Inom kategorin selektiva bidrag ingår bidrag där det görs individuell bedömning innan 
beslut om bidragsutbetalning görs. 

Investeringsbidrag
Föreningar kan söka bidrag för verksamhetsinvesteringar. Exempelvis till gräsklippare, 
snökanoner, läktare osv.

Selektivt bidrag
Syftet med det selektiva bidraget är att stimulera och underlätta för föreningslivet att 
erbjuda ett brett aktivitetsutbud samt ge förutsättningar för föreningar att bidra till 
kommunens måluppfyllelse när det gäller mångfald- och folkhälsofrågor. 

Vem tar beslut om bidrag?
Samtliga bidrag bedöms och beslutas av ansvarig enhetschef inom fritidsområdet enligt 
delegation från Välfärdsnämnden.

Hur ser det ut i andra kommuner?
Vid en kartläggning som förvaltningen genomförde 2017 har fjorton närliggande 
kommuners dokument för föreningsbidrag jämförts. Syftet var att få en överblick över 
vilka kriterier, former och uppföljning som kommunerna använder. Resultatet visade 
att kommunernas dokument kring inriktning och hantering av bidragen är relativt sam-
stämmig.

Kriterierna för att vara bidragsberättigad utgår i samtliga fall från svensk folkrörelse-
tradition både för inriktning och för administration. De vanligast förekommande 
bidragsformerna är avsedda för lokala aktiviteter, lokaler, investeringar i anläggningar, 
ledar- och mentorsutbildningar samt några för tillfälliga arrangemang. Några kommu-
ner har speciella bidrag för kartframställning, samverkan i krisorganisation, skollovs-
aktiviteter, integration eller lönebidrag.

Alla kommuner har sin främsta målgrupp barn och ungdom, och den vanligaste ålders-
kategorin är 7-20 år. Alla kommuner har stödformer till föreningar som underlättar för 
äldre och personer med funktionsvariation.

I nära nog alla kommuner betonas den demokratiska idétraditionen med teman som 
likabehandling oavsett etnisk bakgrund, jämställdhet mellan könen, sexuell identitet 
osv.
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Bidrag ges inte till föreningar vars verksamhet är till nytta för den enskildes ekono-
miska ställning, exempelvis fackföreningar och ekonomiska föreningar eller kamrat-
föreningar, skol- och föräldraföreningar, gillen och supporterklubbar.

Vad tycker föreningarna?
Hösten 2018 genomförde förvaltningen workshops tillsammans med föreningslivet. 
Även kommunens kommunalråd Per Vorberg (M) och Patrik Linde (S) deltog. Samtal 
fördes också med Rådet för idéburna organisationer.

Temat var bidrag och taxor. Fokus var nuläge, vad som är bra respektive dåligt samt 
vad man vill förändra, lägga till eller ta bort i nuvarande bidrags- respektive taxe-
bestämmelser.

Resultatet visade att de flesta är nöjda med de bidragsformer och de riktlinjer som finns 
idag. Däremot ser man gärna att bidragen räknas upp lite oftare. Aktivitetsbidraget, 
pensionärsbidraget och bidraget till föreningar för personer med funktionsvariation har 
inte räknats upp på många år. 

När det gäller taxor och uthyrning av lokaler finns önskemål om tydligare deadline för 
säsongsbokningar. Man önskar också tydligare riktlinjer för fördelning av träningstider 
i salar och hallar. 

Föreningar med egna anläggningar
Flera fotbollsföreningar i de östra delarna av kommunen äger sina egna anläggningar; 
Rävlanda AIS, Härryda IF, IFK Hindås och IFK Hällingsjö. Att föreningar, med hem-
vist utanför kommunens tätorter, har förutsättningar att kunna fortsätta bedriva verk-
samhet är väsentlig ur ett barn- och ungdomsperspektiv. 

Förutom anläggningsbidraget erhåller föreningar med egna fotbollsanläggningar stöd 
från kommunens driftpersonal. Mot en kostnad kan föreningarna få möjlighet att få 
hjälp med viss drift och underhåll när det gäller den årliga skötseln av fotbollsplanerna.

Samtliga föreningar har under de senaste åren ansökt om och fått beviljat investerings-
bidrag för olika verksamhetsinvesteringar, till exempel robotgräsklippare och/eller åk-
gräsklippare. 

Bedömningen är att föreningar med egna anläggningar får ett bra stöd från kommunen 
när det gäller att kunna bibehålla och bedriva verksamhet vid sina respektive idrottsan-
läggningar.

Jämställdhet/mångfald/integration
Sedan 2014 har kommunen tillsammans med SISU Idrottsutbildarna arbetat för att för-
eningar med ungdomsverksamhet i Härryda kommun ska bli certifierade. Certifie-
ringen går ut på att föreningen arbetar fram policydokument för sin barn- och ung-
domsverksamhet. Policyn ska innehålla riktlinjer och förhållningssätt inom följande 
områden:

 Ledarutveckling
 Jämställdhet och mångfald
 Demokrati och delaktighet
 Nolltolerans mot mobbning, våld och kränkningar
 Alkohol, narkotika, dopning, tobak och överdrivet spelande (ANDTS)
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Hittills har 14 föreningar, av totalt ca 40 barn- och ungdomsföreningar, blivit 
certifierade.

För att stärka och motivera befintliga och kommande föreningar i certifieringsarbetet 
föreslås att certifierade föreningar premieras genom att erhålla ett högre aktivitets-
bidrag. Det årliga bidraget per aktiv medlem är i förslaget 50 kr, för certifierade före-
ningar föreslås att bidraget höjs till 100 kr.

Förslag till nya bidragsbestämmelser 
Allmänna bestämmelser
De grundläggande kriterierna föreslås kompletteras så att det blir tydligt vad som krävs 
av en förening för att bli en bidragsberättigad förening. (Bilaga 1). Det är inga 
egentliga förändringar mot hur det fungerar idag, men det har tidigare inte framgått lika 
tydligt i de officiella bestämmelserna. Kriterierna föreslås också kompletteras med 
skrivningar kring jämställdhet, delaktighet och ett inkluderande förhållningssätt, som 
ett sätt att knyta an till certifieringsarbetet;

1. Föreningen ska vara ideell och verksamheten ska vila på en demokratisk och 
humanistisk grundsyn.

2. Verksamheten ska ge förutsättningar för att alla ska kunna delta, oavsett kön, 
sexuell läggning, etnisk bakgrund eller funktionsvariation.

3. Bidrag utbetalas endast till förening som är registrerad i kommunens 
föreningsregister, har sitt säte i Härryda kommun och där huvuddelen av 
medlemmarna bor i kommunen. Föreningsuppgifterna ska uppdateras årligen, 
senast den 31 januari, av föreningen.

4. Föreningen ska ha organisationsnummer och eget post-/bankgiro.
5. Bidragsmottagande organisation har skyldighet att till kommunen årligen 

lämna årsberättelse med ekonomisk redovisning och undertecknad 
revisionsberättelse. Kontaktuppgifter ska uppdateras senast två veckor efter 
årsmöte.

6. Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra 
återbetalningsskyldighet av utbetalat bidrag.

7. Försvarsorganisationer samt föreningar som får regelbundna bidrag eller 
anslag från kommun eller landsting kan inte få föreningsbidrag.

8. Ansökan om bidrag kan endast göras av den lokala huvudorganisationen. 
Föreningens ordförande ansvarar för inlämnad bidragsansökan.

9. Föreningen ska verka för jämställdhet, drogfrihet och motverka våld, rasism 
och utanförskap.

10. Bidragssökande förening ska kunna redovisa minst tio medlemmar i åldern 
7-20 år samt minst 20 aktiviteter per år.

11. Förening som driver verksamhet i nära samarbete med privat aktör ska uppvisa 
avtal mellan parterna som reglerar praktiska och ekonomiska förhållanden.

En generell förändring i förslaget till nya bidragsbestämmelser är att under varje rubrik 
ange de bidragssummor som gäller för respektive bidrag. Detta är ett transparent och 
tydligt förhållningssätt gentemot föreningslivet som främjar likabehandling och ökar 
tilliten till kommunen.

Startbidrag
Ingen förening har ansökt om startbidraget på flera år, vilket tyder på att det inte fyller 
någon funktion. Förslaget är att bidraget utgår ur bidragsbestämmelserna.
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Aktivitetsbidrag
När det gäller aktivitetsbidraget är förslaget att engångsbeloppet som föreningar med 
ungdomsverksamhet kan söka ökar från 40 kr till 50 kr per aktiv medlem/år. För 
föreningar som är certifierade föreslås att beloppet höjs till 100 kr per aktiv medlem/år. 
Detta för att främja och motivera föreningar att arbeta med certifieringsarbetet.

Den fasta summan på 200 kr/år föreslås utgå.

Aktivitetsbidraget som avser deltagare/aktivitet föreslås höjas till 5 kr/deltagare jämfört 
med 4,30 kr som det är idag.

I förslaget förtydligas också antalet aktivitetstillfällen/vecka/förening som olika 
åldersgrupper kan ansöka om;

 7-9 år max ett aktivitetstillfälle/vecka/förening
 10-13 år max två aktivitetstillfällen/vecka/förening
 14-20 år max tre aktivitetstillfällen/vecka/förening

Syftet med förtydligandet är att synliggöra vikten av att yngre barn prövar olika idrotter 
och inte specialiserar sig för tidigt.  

Ledarutbildningsbidrag
Beloppet att söka föreslås höjas från högst 400 kr/dag och max 1500 kr/deltagare/kurs 
till högst 500 kr/dag och max 2000 kr/deltagare/kurs. Ansökningar under 100 kr 
behandlas inte.

Lokal- och anläggningsbidrag
Förslaget är att förenkla lokal- och anläggningsbidraget. Fyra kategorier föreslås bli 
två;

 Fast lokal- och anläggningsbidrag
 Rörligt lokal- och anläggningsbidrag

Det fasta lokal- och anläggningsbidraget ersätter kategori 2 och 4, det rörliga ersätter 
kategori 1 och 3.

Det fasta bidraget delas in i kategori A-M;

 Kategori A-E Klubbstuga 5 000 kr – 60 000 kr
 Kategori F Konstgräsplan (11-11) 20 000 kr
 Kategori G Naturgräsplan (11-11) 20 000 kr
 Kategori H Fotbollsplan (halvplan) 10 000 kr
 Kategori I Grusplan 1 000 kr
 Kategori J Tennisbana inomhus 10 000 kr
 Kategori K Tennisbana utomhus 1 000 kr
 Kategori L Padelbana utomhus 1 000 kr
 Kategori M Övrigt 1 000 kr

Nuvarande beräkningsmodell har både för- och nackdelar. Fördelen är att det är enkelt 
för föreningar med egna anläggningar att söka lokal- och anläggningsbidrag, det kräver 
inte mycket administration. Föreningen vet dessutom på förhand hur mycket bidrag 
man kommer att erhålla under året, vilket gör det lättare att budgetera.

En nackdel är att kriterierna för kategori A-E, dvs. klubbstugor, är otydliga och kan 
uppfattas godtyckliga.
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Bedömningen är ändå att det är värdefullt ur ett användarperspektiv att ha fasta lokal- 
och anläggningsbidrag, varför de bör behållas. 

Investeringsbidrag
Inga förändringar föreslås.

Stimulansbidrag
Det som idag kallas för selektivt bidrag föreslås byta namn till stimulansbidrag, vilket 
bättre stämmer överens med bidragets syfte att stimulera och underlätta för föreningar 
att erbjuda ett brett aktivitetsutbud och att ta ett ökat ansvar för mångfalds- och 
folkhälsofrågor i kommunen.

Bidrag till pensionärsföreningar
Bidraget till pensionärsföreningar har legat på samma nivå i många år. Därför föreslås 
att bidraget höjs från 65 kr/medlem/år till 100 kr/medlem/år.

Bidrag till föreningar för personer med funktionsvariation
Inga förändringar föreslås.
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Nuvarande taxe- och uthyrningsregler
Allmänna bestämmelser
Idag finns inga sammanfattande taxe- och uthyrningsregler beslutade av 
kommunfullmäktige när det gäller lokaler eller anläggningar för idrottsverksamhet. 

Däremot finns ett regelverk från 2008 (KF § 177/ 2007) som avser taxor och regler för 
samlingslokaler (kulturhusen, matsalar, klassrum, datasalar osv.) men de ingår inte i 
denna utredning. 

Det finns en antagen policy vad gäller alkoholservering i kommunägda lokaler 
(KF § 106/2016, rev. KS § 439/2018) som anger i vilka av kommunens lokaler det är 
möjligt att ha arrangemang med alkoholförtäring (efter tillståndsprövning);

 Kulturhuset, Landvetter
 Kulturhuset, Mölnlycke
 Råda Säteri
 Hindås station
 Rävlanda föreningsgård
 Hulebäcksgymnasiet (matsalen och ”Gatan”)
 Sporthallen i Mölnlycke fabriker (Wallenstam Arena)

Det finns också ett beslut i kommunstyrelsen om att inte hyra ut kommunala lokaler till 
rasistiska och/eller nazistiska ändamål. (KS § 88/1996)

När det gäller fördelning av träningstider i idrottsanläggningar och gymnastiklokaler 
finns ett beslut om prioriteringsordning som gäller från 1988 (FN § 42/1988).

1. Föreningsdriven ungdomsverksamhet med inriktning på inomhusaktiviteter 
som bedrivs i huvudsak under vinterhalvåret (säsongsanpassad verksamhet).
I idrottshallarna prioriteras:

a) Tävlingsinriktad gruppverksamhet såsom badminton, basket, 
handboll, innebandy, volleyboll.

b) Idrottsskola, där flera föreningar bör gå samman med en pröva-på-
verksamhet för yngre åldersgrupper. (8-10 år).

c) Annan gruppverksamhet som kräver stor yta och/eller tillgång till 
speciella redskap som ej finns i gymnastiksalar.

2. Föreningsdriven vuxenverksamhet med ovan nämnd inriktning.
3. Korporationer.
4. Föreningsdriven ungdomsverksamhet med inriktning på aktiviteter som 

bedrivs i huvudsak under sommarhalvåret.
5. Föreningsdriven ungdomstennis.
6. Privatpersoner.

Utifrån ovanstående beslut har en praxis för prioriteringar vuxit fram som ser ut enligt 
följande:

 Förra säsongens tidfördelning ligger till grund för kommande säsong.
 Antal lag föreningar har i seriespel.
 Antal medlemmar.
 Verksamhetens omfattning (seriespel eller träna/leka för skojs skull).
 Barn under 10 år hänvisas i görligaste mån till gymnastiksalar istället för 

idrottshallar.
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 Nya föreningar har inte företräde till attraktiva tider utan får räkna med att få 
icke-attraktiva tider.

 Etablerade föreningar som börjar med ny verksamhet har inte företräde till 
attraktiva tider utan får räkna med att få icke-attraktiva tider.

 Geografisk hemvist, närhetsprincipen ska gälla i görligaste mån.

Nuvarande taxor
De taxor som finns idag inom fritidsområdet gäller följande typer av anläggningar: 

 Idrottshallar (hel respektive halv hall)
 Gymnastiksalar
 Ishall
 Konstgräsplan (hel respektive halv)
 Naturgräsplan (hel respektive halv)
 Grusplan (hel respektive halv)
 Friidrottsanläggningar (Mölnlycke IP och Landevi)
 Danslokal (Hindås idrottshall)
 Mindre mötesrum i idrottshallar
 Större samlingsrum (Klubbhuset)

Taxorna är indelade i fem kategorier:

1. Junior (7-20 år) i förening
2. Senior i förening/junior i förening från annan kommun
3. Privatperson/senior i förening från annan kommun
4. Arrangemang
5. Intern/skola

Förslag till nya taxor och uthyrningsregler
Allmänna bestämmelser
Förslaget innebär att en taxefolder med priser och uthyrningsregler för 
idrottsanläggningar och föreningslokaler ställs samman i ett gemensamt dokument. 
(Bilaga 2)

Inledningsvis tydliggörs vilka kriterier som gäller för den som ska hyra anläggning 
eller lokal. Kriterierna är i förekommande fall samstämmiga med förslaget till 
allmänna bestämmelser i bidragsbestämmelserna:

 Hyresgästen ska främja och respektera demokratiska grundprinciper.
 Hyresgästen får inte bedriva verksamhet som skapar positiva attityder till våld, 

hot, rasism eller bruk av alkohol eller andra droger.
 Hyresgästen måste lämna tillfredställande garantier att verksamheten är fri 

från brottslig verksamhet eller grövre ordningsstörningar.
 Privatperson som vill hyra lokal måste ha fyllt 20 år. 
 Privatperson får inte hyra lokal för fest/tillställning eller disco.
 Föreningsservice har rätt att säga nej till uthyrning om hyresgästen inte anses 

uppfylla ovanstående krav.
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Bokningsinformation
I förslaget tydliggörs bokningsregler, sanktioner vid misskötsel, anläggningarnas 
öppettider, säsongstider, information om barnkalas och arrangemang. 

Det är inga förändringar mot hur det fungerar idag, men det har tidigare inte funnits 
samlat i ett gemensamt dokument.

Prioriteringsregler vid fördelning av tider i 
idrottsanläggningar
Grundläggande principer 
I förslaget till nya prioriteringsregler belyses ett antal grundläggande principer som 
påverkar tidfördelningen:

 Traditionell inomhusidrott prioriteras före utomhusidrott i idrottshallar och 
gymnastiksalar.

 Fotbollsverksamhet ges företräde på fotbollsplaner.
 Ungdomsverksamhet (7-15 år), samt elitverksamhet har i görligaste mån 

företräde till attraktiva tider. Med attraktiva tider avses vardagar 
kl. 17.00-20.00 samt lördagar och söndagar kl. 09.00-18.00.

 Idrotter vars verksamhet inte kräver stora hallytor ska förläggas i 
gymnastiksalar.

 Nya hyresgäster bereds plats i mån av lediga tider.
 Tillgänglig tid fördelas i proportion till antalet aktiva medlemmar i åldern 

7-20 år som respektive förening haft det senaste verksamhetsåret.
 Antal lag i seriespel för lagidrotter.
 Antal träningsgrupper för individuella idrotter.
 Hänsyn tas till verksamheternas olika förutsättningar.
 Föreningsservice avsätter och anvisar tid för matcher till respektive förening.
 Jämn könsfördelning eftersträvas vid tidfördelningen.
 Tider i inomhushallar och ishall fördelas i maj/juni och gäller läsårsvis.
 Tider på fotbollsplaner fördelas i februari/mars, oktober och december för 

respektive säsong.

Prioritering av hyresgäster
Förslaget innebär prioritering av hyresgäster enligt nedan:

1. Bidragsberättigade föreningar med barn- och ungdomsverksamhet (7-20 år)
2. Allmänhetens åkning eller kommunal ungdomsverksamhet (ishallen)
3. Övriga ideella föreningar och skolor med säte i Härryda kommun
4. Övrig kommunintern verksamhet
5. Privata kunder och föreningar med säte i annan kommun
6. Företag och andra kommersiella organisationer

Prioritering av verksamhet
1. Föreningsarrangemang (med viss hänsyn till annan verksamhet)
2. Elitverksamhet 
3. Seriematcher
4. Träningar
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Differentierade taxor
En inriktning i utredningen handlar om att utreda möjligheten till differentierade taxor, 
dvs. olika taxor på attraktiva respektive icke-attraktiva träningstider i kommunens 
idrottsanläggningar. Syftet skulle vara att motivera föreningar att lägga träningar på 
tider som kostar mindre för att på så sätt öka beläggningsgraden i anläggningarna. På 
så sätt skulle fler tider komma till användning och trycket på anläggningarna totalt sett 
skulle minska.

Efter en analys av beläggningsgraden i kommunens fullstora idrottshallar visar det sig 
dock att det i dagsläget inte finns någon större omfattning av träningstider som står 
outnyttjade. Förslaget är därför att införandet av differentierade taxor skjuts på 
framtiden och att en djupare utredning görs när utbyggnaden av idrottshallar i 
kommunen är klar. 

Hyresavtal klubbrum/förråd
Historiskt sett har föreningar, i mån av tillgång, haft möjlighet att hyra eller låna 
utrymmen till olika ändamål, allt från förråd till kansli. Det har inte funnits något 
uttalat regelverk för hur detta ska gå till och vad det ska kosta, så i de nya taxorna 
föreslås att varmförråd, kallförråd och kansli ingår, med en fast taxa per kvadratmeter.

Hyreshöjning
En utgångspunkt i utredningen är det ökade intäktskrav på 400 000 kr som återfinns i 
budget 2018. Tanken var att posten skulle finansierats genom höjda hyror och taxor 
redan första året, men höjningen har senarelagts med hänsyn tagen till den här 
utredningen, och kommer således inte att gälla förrän från 2020.

De taxor som används idag vid uthyrning av idrottsanläggningar och bollplaner är 
oförändrade sedan många år. Subventionen av en idrottshall för en bidragsberättigad 
förening är mellan 60 % och 90 %. Vid jämförelse med andra kommuner i närområdet 
ligger Härryda kommun lägre än genomsnittet. Det förefaller rimligt att göra en 
generell hyreshöjning. En höjning med 19 % genererar en ökning motsvarande 
400 000 kr, vilket är det intäktskrav som förvaltningen har att förhålla sig till. 

Riktlinjer för reklam i kommunala 
idrottsanläggningar
I kommunens taxeinformation för uthyrning av idrottsanläggningar finns generella 
uthyrningsregler, men det har hittills saknats riktlinjer för hur föreningar får sätta upp 
reklam från sina sponsorer i idrottsanläggningarna. 

Kommunfullmäktige antog den 25 april 2019 riktlinjer för reklam i kommunala 
idrottsanläggningar. Dessa riktlinjer ska vara ett stöd vid upprättande av avtal mellan 
Härryda kommun och föreningar gällande reklam vid kommunens idrottsanläggningar. 
Syftet är att skapa likställighet och attraktiva idrottsanläggningar som kan möta olika 
typer av behov för olika föreningar eller arrangörer.

Riktlinjerna ska också bidra till att tydliggöra i vilka former reklam får förekomma vid 
kommunala idrottsanläggningar. Exempel på reklam är fast monterade skyltar (inom- 
och utomhus), vepor, sargreklam (ishallssarg respektive innebandysarg) samt reklam 
nedlagd i is i ishallen.
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I Härryda kommun gäller följande om föreningar vill sätta upp reklam vid kommunala 
idrottsanläggningar:

 Genom avtal med Härryda kommun har föreningen möjlighet att utan kostnad 
sätta upp reklam från sponsorer i en kommunal idrottsanläggning som 
föreningen hyr.

 Avtalen är ettåriga och ses över årligen av föreningsservice. 
 Storlek, material och placering av reklamskylt ska godkännas och anvisas av 

föreningsservice.
 Föreningen ansvarar för anskaffandet, kostnaderna och underhållet av allt 

sponsor-/reklammaterial. 
 Reklamskyltar kan komma att övertäckas och skymmas av andra föreningars 

eller arrangörers reklam under matcher och evenemang. 
 Föreningen får inte upplåta reklamplats för alkohol, tobak och droger.
 Föreningen ska iaktta försiktighet för reklam gällande spel.
 Reklam som kan uppfattas som sexistisk, könsdiskriminerande, 

främlingsfientlig eller strida mot övriga diskrimineringsgrunder får inte sättas 
upp. Inte heller reklam för politiska partier eller för direkt konkurrerande 
evenemang på andra anläggningar.

 På anläggningar där flera föreningar har verksamhet fördelar föreningsservice 
reklamplatserna mellan berörda föreningar.

Ekonomiska konsekvenser
De ekonomiska förändringar som föreslås i bidragsbestämmelserna respektive 
taxereglerna hanteras inom ram och kommer inte att föranleda något behov av 
utökning i budget.

Taxehöjningen som presenteras i förslaget finansierar det intäktskrav på 400 000 kr 
som funnits i budget sedan 2018. 
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Syftet med stöd till verksamheter inom förenings- och fritidsområdet är att bidra till ett aktivt 
föreningsliv och att skapa goda möjligheter för invånare i kommunens alla delar att ha ett gott liv 
genom en meningsfull fritid. För att kunna söka stöd finns ett antal grundläggande kriterier som 
måste vara uppfyllda. Dessa sammanställs i allmänna bestämmelser.

1. Föreningen ska vara ideell och verksamheten ska vila på en demokratisk och humanistisk 
grundsyn.

2. Verksamheten ska ge förutsättningar för att alla ska kunna delta, oavsett kön, sexuell 
läggning, etnisk bakgrund eller funktionsvariation.

3. Bidrag utbetalas endast till förening som är registrerad i kommunens föreningsregister, har 
sitt säte i Härryda kommun och där huvuddelen av medlemmarna bor i kommunen. 
Föreningsuppgifterna ska uppdateras årligen, senast 31 januari, av föreningen.

4. Föreningen ska ha organisationsnummer och eget post-/bankgiro.

5. Bidragsmottagande organisation har skyldighet att till kommunen årligen lämna 
årsberättelse med ekonomisk redovisning och undertecknad revisionsberättelse. 
Kontaktuppgifter ska uppdateras senast två veckor efter årsmöte.

6. Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra återbetalningsskyldighet av 
utbetalat bidrag.

7. Försvarsorganisationer samt föreningar som får regelbundna bidrag eller anslag från 
kommun eller landsting kan inte få föreningsbidrag.

8. Ansökan om bidrag kan endast göras av den lokala huvudorganisationen. Föreningens 
ordförande ansvarar för inlämnad bidragsansökan.

9. Föreningen ska verka för jämställdhet, drogfrihet och motverka våld, rasism och utanförskap.

10. Förening med egen anläggning har att förhålla sig till samma riktlinjer vad gäller reklam och 
sponsring som förening som bedriver verksamhet i kommunens anläggningar;  

a. föreningen får inte upplåta reklamplats för alkohol, tobak eller droger
b. föreningen ska iaktta försiktighet när det gäller reklam gällande spel
c. reklam som kan uppfattas som sexistisk, könsdiskriminerande, främlingsfientlig eller 

strida mot övriga diskrimineringsgrunder får inte sättas upp
d. föreningen får inte sätta upp reklam för politiska partier

11. Bidragssökande förening ska kunna redovisa minst tio medlemmar i åldern 7-20 år samt 
minst 20 aktiviteter per år.

12. Förening som driver verksamhet i nära samarbete med privat aktör ska uppvisa avtal mellan 
parterna som reglerar praktiska och ekonomiska förhållanden.
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FÖRENINGSSTÖD INOM IDROTTS- OCH FRITIDSOMRÅDET

AKTIVITETSBIDRAG
Föreningar med ungdomsverksamhet i åldern 7-20 år kan söka aktivitetsbidrag. 

- Ett bidrag på 50 kr/aktiv medlem1 utbetalas som engångsbelopp en gång/år. Förening som är 
certifierad2 erhåller 100 kr/aktiv medlem och år.

- Ett bidrag på 5 kr/varje bidragsberättigad3 medlem som deltar i en aktivitet utbetalas två 
gånger/år. En godkänd aktivitet ska pågå i minst 60 minuter, ha minst fem deltagare utöver 
ledare och genomföras i föreningens regi. För individuella idrotter gäller minst två deltagare 
utöver ledare. Deltagare får endast räknas en gång/dag/förening.

o 7-9 år max ett aktivitetstillfälle/vecka/förening
o 10-13 år max två aktivitetstillfällen/vecka/förening
o 14-20 år max tre aktivitetstillfällen/vecka/förening

- Bidrag utgår också till max två ledare/grupp och aktivitetstillfälle, för individuella idrotter 
gäller max en ledare/grupp och aktivitetstillfälle.

Ansökan:
Ansökan och digital närvaro- och aktivitetsrapportering ska ske i ApN (Aktivitetskort på nätet), 
www.aktivitetskort.se. 

Ansökan görs två gånger per år, senast 25 februari (för perioden 1 juli -31 december föregående år) 
och senast 25 augusti (för perioden 1 januari -30 juni). Föreningar kan bli uttagna för stickprov och 
kontroll. 

LEDARUTBILDNINGSBIDRAG
Bidraget ska ge föreningar med ungdomsverksamhet (7-20 år) möjlighet att utbilda ledare på 
klubbnivå. 

Utbildningen ska avse administrativt eller praktiskt ledarskap på klubbnivå. Föreningens styrelse är 
ansvarig för vilka som ska utbildas liksom att krav ställs på ideell ledarinsats efter genomförd 
utbildning.

För utbildning av distriktsfunktionärer, domare eller motsvarande på högre nivå än klubbnivå utgår 
inget bidrag, inte heller för yrkesinriktad utbildning eller ledare för seniorverksamhet. Detsamma 
gäller för förbundsmöten, kongresser, symposier och andra liknande arrangemang.

Ledarutbildningsbidrag för externa utbildningar utgår med högst 500 kr/dag och max 2000 
kr/deltagare och kurs. Ansökningar under 100 kr behandlas inte.

1 Registrerad medlem som deltar i minst tio sammankomster under ett kalenderår.
2 Föreningscertifieringen riktar sig till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet (7-20 år) och är ett sätt 
att säkerställa kvaliteten på den verksamhet som bedrivs i föreningen.
3 Bidragsberättigad medlem, 7-20 år, som aktivt deltar i föreningens verksamhet.
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Ansökan:
Externa utbildningar

- Ansökan görs digitalt på www.harryda.se/foreningsbidrag senast 60 dagar efter avslutad 
utbildning. Kursintyg, kursinnehåll samt kvitto på betald kursavgift bifogas ansökan. 
Minimiålder är 15 år.

Interna utbildningar
- Vid lokala kurser inom föreningen eller tillsammans med annan förening måste ämnesval, 

studieplan och kostnadsuppgifter sändas in till Föreningsservice för godkännande innan 
kursen startar.

LOKAL- OCH ANLÄGGNINGSBIDRAG
Fast lokal- och anläggningsbidrag
Förening som är ägare till anläggning som används till ungdomsverksamhetkan få bidrag för stöd till 
löpande driftkostnader. Bidraget utgår som ett fast bidrag/år/typ av anläggning. 

 Kategori A Klubbstuga 60 000 kr
 Kategori B Klubbstuga 40 000 kr
 Kategori C Klubbstuga 20 000 kr
 Kategori D Klubbstuga 15 000 kr
 Kategori E Klubbstuga 5 000 kr

Kategori A-E utgår ifrån standard och storlek på klubbstugorna. Kategori A är den högsta standarden 
och kategori E motsvarar baracker alt. skjul vid skjutbanor.

 Kategori F Konstgräsplan (11-11) 20 000 kr
 Kategori G Naturgräsplan (11-11) 20 000 kr
 Kategori H Fotbollsplan (halvplan) 10 000 kr
 Kategori I Grusplan 1 000 kr
 Kategori J Tennisbana inomhus 10 000 kr
 Kategori K Tennisbana utomhus 1 000 kr
 Kategori L Padelbana utomhus 1 000 kr
 Kategori M Övrigt 1 000 kr

Rörligt lokal- och anläggningsbidrag
 Bidragsberättigad förening som inte kan erbjudas kommunal lokal för medlems- och 

styrelsemöten kan få bidrag till hyra av annan lokal vid maximalt tio tillfällen/år.
Bidragsberättigad ungdomsförening som bedriver verksamhet i icke-kommunala lokaler kan 
få bidrag för hyra. Detta gäller inte vid inhyrning hos moderförening/huvudorganisation.

o Bidrag utgår med 50 % av redovisade och godkända kostnader. Föreningen ska 
kontakta Föreningsservice innan extern lokal bokas för att säkerställa att kommunal 
lokal inte kan erbjudas.

 Bidragsberättigad ungdomsförening som hyr kommunal lokal eller anläggning kan få bidrag 
för driftskostnader såsom el, vatten och sophämtning.

Ansökan:
Ansökan görs digitalt på www.harryda.se/foreningsbidrag senast 31 mars och avser kostnader för 
föregående verksamhetsår. Samtliga kostnader ska styrkas.
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INVESTERINGSBIDRAG
Förening kan söka investeringsbidrag för nyanläggning, reparation eller inventarier som är 
anläggningsknutna. Ansökan prövas individuellt.

Ansökan:
Ansökan görs digitalt på www.harryda.se/foreningsbidrag senast 1 november. För akuta objekt kan 
ansökan ske när som helst under året. Investeringen måste styrkas med kvitton eller fakturaunderlag 
inom sex månader efter beviljat bidrag.

STIMULANSBIDRAG
Syftet med bidraget är att stimulera och underlätta för föreningar att erbjuda ett brett 
aktivitetsutbud och att ta ett ökat ansvar för mångfalds- och folkhälsofrågor inom kommunen. 
Ansökan prövas individuellt.

Ansökan:
Ansökan görs digitalt på www.harryda.se/foreningsbidrag löpande under året.

BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR 
Ett bidrag på 100 kr/ medlem4 utbetalas som engångsbelopp en gång/år.

Ansökan:
Ansökan görs digitalt på www.harryda.se/foreningsbidrag senast 31 mars.

BIDRAG TILL FÖRENINGAR FÖR PERSONER MED FUNKTIONSVARIATION
Ett bidrag på 100 kr/ medlem4 utbetalas som engångsbelopp en gång/år.

Ansökan:
Ansökan görs digitalt på www.harryda.se/foreningsbidrag senast 31 mars.

4 Bidrag kan endast sökas för medlemmar folkbokförda i Härryda kommun.
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Härryda kommun 2020

Kommunala taxor och 
uthyrningsregler för 
föreningslokaler och 
idrottsanläggningar 
Taxor och uthyrningsregler är antagna av kommunfullmäktige i Härryda xxxxx.

Gäller från 1 januari 2020
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Följande kriterier ska vara uppfyllda för att få hyra lokal eller idrottsanläggning i Härryda kommun:

 Hyresgästen ska främja och respektera demokratiska grundprinciper.
 Hyresgästen får inte bedriva verksamhet som skapar positiva attityder till våld, hot, rasism 

eller bruk av alkohol eller andra droger.
 Hyresgästen måste lämna tillfredsställande garantier att verksamheten är fri från brottslig 

verksamhet eller grövre ordningsstörningar.
 Privatperson som vill hyra lokal måste ha fyllt 20 år.
 Privatperson får inte hyra lokal för fest/tillställning eller disco.
 Föreningsservice har rätt att säga nej till uthyrning om hyresgästen inte anses leva upp till 

ovanstående krav.

GDPR – dataskyddsförordningen
När du bokar lokal godkänner du att Härryda kommun får spara och behandla dina personuppgifter 
för att kunna hantera ditt ärende. Mer information finns på www.harryda.se/personuppgifter.

Ordningsregler
 Hyresgäst är den förening, person eller företag som bokar lokalen. För alla bokningar ska 

organisationsnummer eller personnummer anges.
 Hyresgästen måste följa säkerhetsbestämmelser som finns i den lokal som hyrs. Hyresgästen 

ska ta reda på rutiner kring larm, utrymning och brandskyddsutrustning.
 Hyresgästen ansvarar för att den verksamhet som bedrivs i lokalen sker på ett säkert sätt.
 Ledare/bokare ska vara först på plats i lokalerna och gå sist därifrån för att se till att inga 

obehöriga vistas i lokalerna. Hen är ansvarig för att dörrar och fönster är stängda, att kranar 
och duschar är avstängda samt att lokalen är släckt och låst.

 Hyresgästen ska rapportera eventuell skadegörelse som upptäcks i lokalen till 
Föreningsservice.

 Vid akuta ärenden ska Fastighetsjouren kontaktas. 
 Alla lokaler är alkohol-, tobak- och drogfria.
 Nötter eller mandel får inte tas in i lokalerna, inte heller livsmedel som kan innehålla spår av 

detta.
 Ytterdörren ska hållas låst så att obehöriga inte kommer in i lokalen. Härryda kommun 

ansvarar inte för värdesaker som lämnats kvar i omklädningsrum eller i lokalen.
 Redskap och utrustning som används ska återställas.
 Lokaler, fotbollsplaner och omklädningsrum ska lämnas i grovstädat skick.
 Endast skor avsedda för inomhusbruk får användas i idrottslokaler.
 Omklädningsrum får disponeras 30 minuter före respektive efter hyrd tid.

Bokningsregler
Bokning sker främst via e-post: : idrott.bokning@harryda.se eller digitalt via 
www.harryda.se/bokahall.

 Avbokning kan göras senast 3 dagar innan bokningstillfället. All avbokning ska ske skriftligt 
via e-post.

 Hyresgäst är ansvarig för bokningar som är gjorda av föreningens/organisationens 
bokningsansvarig. En förening/organisation får bara ha en bokningsansvarig.

 Hyresgästens organisationsnummer- eller personnummer ska alltid anges vid bokning.
 Hyresgäst som inte använder bokad tid kan bli fråntagen tiden för resten av säsongen.
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 Hyresgäst har inte rätt att hyra ut eller överlämna sin bokade tid till annan såvida ingen 
särskild överenskommelse har träffats med Föreningsservice.

 Hyresgäst som önskar hyra utrymme för t.ex. förråd eller expedition eller få tillgång till annan 
förvaring kontaktar Föreningsservice.

 Lag som spelar i seniorserie med ungdomar ska betala seniortaxa då serietillhörigheten avgör 
taxan.

 Alla uthyrningar faktureras i efterhand.

Sanktioner
 Hyresgäst som inte betalar sin hyra i tid eller bryter mot uthyrningsreglerna kan komma att 

stängas av för vidare bokning.
 Föreningsservice kan säga upp hyresgäst som missköter sig.
 Föreningsservice kan också tillämpa andra sanktioner, som exempelvis straffavgifter vid 

borttappad nyckel eller ej nedmonterad sarg mm. Dessa avgifter återfinns i taxorna.

Arrangemang
 Intresseanmälan för arrangemang ska göras senast 1 juni för idrottshallar och ishall och 

senast 1 april för fotbollsplaner.
 Speciella önskemål, som t.ex. lån av utrustning, omställning av lås och larm ska meddelas 

Föreningsservice senast två veckor innan arrangemanget.
 Hyresgästen ansvarar för grovstädning, fylla på förbrukningsmaterial på toaletter samt slänga 

sopor på anvisad plats under och efter arrangemanget.
 Vid arrangemang i ishallen, där andra föreningar kan bli drabbade, förväntas arrangerande 

förening inom rimlig tid kompensera dessa föreningar för tiden de förlorat.

Skolverksamhet
Skolverksamhet utöver skoltid, dvs. efter kl. 16.00 på vardagar, kl. 08.00-22.00 på helger och 
lovdagar, bokas via Föreningsservice. Bokningar för kommande läsår ska göras senast vid 
vårterminens skolavslutning.

Barnkalas
 Barnkalas kan endast bokas i gymnastiksalar. 
 Redskap ingår inte i uthyrningen. 
 Minsta tid att boka för barnkalas är 3 timmar (fast pris). För bokning längre än 3 timmar 

utgår vanlig timtaxa.
 Ingen förtäring är tillåten i gymnastiksalarna. 
 Hyresgästen ska återställa och grovstäda lokalerna och ta hand om eventuella sopor. 
 Städredskap finns inte att låna.

Öppettider
 Alla anläggningar och föreningslokaler, förutom ishallen, är möjliga att boka årets alla dagar.
 Idrottshallar, gymnastiksalar och fotbollsplaner som delas med skolan är bokningsbara 

kl. 16.00–22.00 på vardagar och kl. 08.00-22.00 på helger och lovdagar.
 Övriga idrottshallar, fotbollsplaner och föreningslokaler är bokningsbara kl. 08.00-22.00 alla 

dagar.
 Ishallen är öppen alla dagar kl. 07.00-23.00 under ordinarie säsong.
 Anläggningarna kan vid särskild överenskommelse bokas även utanför ovanstående tider. 
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Ordinarie säsonger
 Idrottshallar och gymnastiksalar har sina ordinarie säsonger mellan vecka 34 och vecka 24.
 Ishallen har sin ordinarie säsong från vecka 34 till 31/3.
 Fotbollsplanerna är indelade i tre säsonger;

o Försäsong mellan vecka 2 och 14
o Säsong mellan vecka 15 och 42
o Eftersäsong mellan vecka 43 och 51

PRIORITERINGAR
Grundläggande principer för prioritering

 Traditionell inomhusidrott prioriteras före utomhusidrott i idrottshallar och gymnastiksalar.
 Fotbollsverksamhet ges företräde på fotbollsplaner.
 Ungdomsverksamhet (10-15 år), samt elitverksamhet har i görligaste mån företräde till 

attraktiva tider. Med attraktiva tider avses vardagar kl. 17.00-20.00 samt lördagar och 
söndagar kl. 09.00-18.00.

 Idrotter vars verksamheter inte kräver stora hallytor ska förläggas i gymnastiksalar.
 Nya hyresgäster bereds plats i mån av lediga tider.
 Tillgänglig tid fördelas i proportion till antal lag i seriespel för lagidrotter och antal 

träningsgrupper för individuella idrotter.
 Hänsyn tas till verksamheternas olika förutsättningar
 Föreningsservice avsätter och anvisar tid för matcher till respektive förening
 Jämn könsfördelning eftersträvas vid tidfördelningen.
 Tider i inomhushallar och ishall fördelas i maj/juni och gäller läsårsvis
 Tider på fotbollsplaner fördelas i februari/mars, oktober och december för respektive säsong.

Prioritering av hyresgäster
1. Bidragsberättigade föreningar med barn- och ungdomsverksamhet (7-20 år)
2. Allmänhetens åkning eller kommunal ungdomsverksamhet (ishallen)
3. Övriga ideella föreningar och skolor med säte i Härryda kommun
4. Övrig kommunintern verksamhet
5. Privata kunder och föreningar med säte i annan kommun
6. Företag och andra kommersiella organisationer

Prioritering av verksamhet
1. Föreningsarrangemang (med viss hänsyn till annan verksamhet)
2. Elitverksamhet 
3. Seriematcher
4. Träningar
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RIKTLINJER FÖR REKLAM I KOMMUNALA IDROTTSANLÄGGNINGAR
Kommunfullmäktige antog den 25 april 2019 riktlinjer för reklam i kommunala idrottsanläggningar. 
Dessa riktlinjer ska vara ett stöd vid upprättande av avtal mellan Härryda kommun och föreningar 
gällande reklam vid kommunens idrottsanläggningar. Syftet är att skapa likställighet och attraktiva 
idrottsanläggningar som kan möta olika typer av behov för olika föreningar eller arrangörer.

Riktlinjerna ska också bidra till att tydliggöra i vilka former reklam får förekomma vid kommunala 
idrottsanläggningar. Exempel på reklam är fast monterade skyltar (inom- och utomhus), vepor, sargreklam 
(ishallssarg respektive innebandysarg) samt reklam nedlagd i is i ishallen.

I Härryda kommun gäller följande om föreningar vill sätta upp reklam vid kommunala idrottsanläggningar:

 Genom avtal med Härryda kommun har föreningen möjlighet att utan kostnad sätta upp reklam 
från sponsorer i en kommunal idrottsanläggning som föreningen hyr.

 Avtalen är ettåriga och ses över årligen av föreningsservice. 
 Storlek, material och placering av reklamskylt ska godkännas och anvisas av föreningsservice.
 Föreningen ansvarar för anskaffandet, kostnaderna och underhållet av allt sponsor-

/reklammaterial. 
 Reklamskyltar kan komma att övertäckas och skymmas av andra föreningars eller arrangörers 

reklam under matcher och evenemang. 
 Föreningen får inte upplåta reklamplats för alkohol, tobak och droger.
 Föreningen ska iaktta försiktighet för reklam gällande spel.
 Reklam som kan uppfattas som sexistisk, könsdiskriminerande, främlingsfientlig eller strida mot 

övriga diskrimineringsgrunder får inte sättas upp. Inte heller reklam för politiska partier eller för 
direkt konkurrerande evenemang på andra anläggningar.

 På anläggningar där flera föreningar har verksamhet fördelar föreningsservice reklamplatserna 
mellan berörda föreningar.
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* Gäller Pinntorps idrottshall och Hindås idrottshall
** Gäller barnkalas

TAXOR IDROTTSANLÄGGNINGAR OCH 
FÖRENINGSLOKALER

kr/tim
Junior i 
förening

Senior i 
förening/Junior 
i förening fr 
annan 
kommun

Privat/ 
Senior i 
förening 
fr annan 
kommun Arrangemang Intern/Skolan

Idrottshall 75 190 700 1600/800 75*
Halvhall 40 100 400   

      
Gymnastiksal 40 100 250 600/3 tim**  
      
Ishall 150 300 900 150 
      
Konstgräs 75 190 700 1600/800  

Halvplan 40 100 400  
Gräsplan 11-manna 75 190 700 1600/800  

Halvplan 40 100 400   
Grusplan 11-manna 40 190 400 800  
      
Idrottsarena Lndv 75 190 700   
Idrottsarena Mle 75 190 700   
      
Danslokal Hindås idrott 40 100 400   
      
Surfkafé Hindås, Kafé Pinntorp  100    
Stort mötesrum Hindås, 
Pinntorp  100    
Litet mötesrum Hindås, 
Pinntorp  50    
      
Samlingssal Klubbhuset  100    
Styrelserum Klubbhuset  50    

     
kr/dygn Förening  Förening fr annan kommun
Övernattning  1600  2500   

 
kr/m2/år  
Varmförråd  200
Kallförråd  100
Kansli  300
  
kr/st  
Ej återlämnad/borttappad 
nyckel/tagg/passerkort 400
Ej nedmonterad och 
bortplockad innebandysarg 500
Bristfällig städning självkostnad för extra städ
Utryckning av Räddningstjänst, 
vaktbolag eller fastighetsjour 
som kunden orsakat självkostnad
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Sektorn för utbildning och kultur
Elin Rosén

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-10-14 2019VFN368  605

Förslag till interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk 
omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och 
ISGR kalenderåret 2020

Sammanfattning
Göteborgsregionens förbundsstyrelse behandlade den 27 september förslag till 
interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, 
fritidshem, grundsärskola och ISGR för kalenderåret 2020. 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 (International school of 
the Gothenburg region). 

Ersättningen för 2020 baseras liksom tidigare år på genomsnittet av GR-kommunernas 
nettokostnader och utgår från 2018 års redovisade kostnader som sedan schablonmässigt 
indexerats till 2020 års penningvärde. Indexjusteringen uppgår till 5,148 % inklusive 0,5 
% justering för effektivisering i enlighet med överenskommelse vid 
Utbildningschefsnätverkets möte den 17 maj 2019. Inför beräkning av prislistan för 2020 
har definitionerna av ersättningsnivåer för grundsärskola och fritids för 
grundsärskoleelever reviderats.  

Den regionala prislistan för interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR framgår av 
protokollsutdrag från förbundsstyrelsens sammanträde den 27 september. 
Protokollsutdraget biläggs tjänsteskrivelsen.

Sektorn för utbildning och kultur bedömer att indexuppräkningen ryms inom budget.

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden fastställer prislistan för interkommunal ersättning inom förskola, 
pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR för år 
2020, enligt föreliggande förslag. 

Page 40 of 89



Ärendet
Göteborgsregionens förbundsstyrelse behandlade den 27 september förslag till 
interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, 
fritidshem, grundsärskola och ISGR för kalenderåret 2020. 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 2020 baseras liksom tidigare år på genomsnittet av GR-kommunernas 
nettokostnader och utgår från 2018 års redovisade kostnader som sedan schablonmässigt 
indexerats till 2020 års penningvärde. Indexjusteringen uppgår till 5,148 % inklusive 0,5 
% justering för effektivisering i enlighet med överenskommelse vid 
Utbildningschefsnätverkets möte den 17 maj 2019. Sektorn för utbildning och kultur 
bedömer att indexuppräkningen ryms inom budget.

Den regionala prislistan för interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR framgår av 
protokollsutdrag från förbundsstyrelsens sammanträde den 27 september. 
Protokollsutdraget biläggs tjänsteskrivelsen.    

Inför beräkning av prislistan för 2020 har en arbetsgrupp med representanter från 
särskolenätverket och skolekonomnätverket ändrat definitionerna av ersättningsnivåer för 
grundsärskola och fritids för grundsärskoleelever. Kostnaderna för 
skolplatser/fritidshemsplatser i grundsärskolan kan variera stort. Antalet barn i 
grundsärskolan är få i relation till totala antalet skolbarn och deras behov av stöd varierar. 
En prislista med schablonersättning för grundsärskola och deras fritidshemsplats har 
tagits fram för att förenkla hanteringen mellan kommuner och består av tre olika nivåer, 
vilket framgår av tjänsteskrivelse från Göteborgsregionens kommunalförbund. Vid 
extraordinära behov finns även här möjligheter för avlämnande kommun och 
mottagandeskola att träffa en annan överenskommelse.

 
Päivi Malmsten
Sektorschef

Bilaga:
Bilaga 1: Utdrag ur protokoll (§ 75) från förbundsstyrelsens sammanträde den 27 
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september 2019, Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR år 2020

Bilaga 2: Tjänsteskrivelse från Göteborgsregionens kommunalförbund daterad 27 
september 2019, Förslag till interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk 
omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR kalenderåret 
2020
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Förbundsstyrelsen 

HARR A KO n.7 
+· ± s / 

Sektorn for utbildning och kultar 

1 

I Protokollsutdrag 2019-09-27 J 

Göteborgsregionens komniunalförbund C'~
1
~ ,·_ 

Plats: Arken Konferens, Goteborg I Di;.; .. c·:, - 1:1.:,c·c~n 

ell 

Protokollsutdrag 

GÖTEBORGS 
REGIONEN 

§ 75. Förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom förskola, pedagogisk 
omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR 
kalenderäret 2020 

Diarienummer: 2019-00340.711 

Beslut 

Medlemskommunerna rekommenderas att, med avstämningstidpunkt den 15:e 
respektive månad, fastställa interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk 
omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISG R 
kalenderäret 202o i enlighet med innehället i prislista daterad 2019-06-07. 

Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 29 november 2019. 

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom rubricerade 
verksamheter kalenderäret 2020, för de kommuner som ingår i GR-området, har 
framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen. Arbetet har utförts av en av 
Utbildningschefsnätverket tillsatt arbetsgrupp bestående av skolekonomer, som i 
samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag. 
Förslaget innehåller priser för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, 
grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR. Förslag till priser redovisas i 
bifogad Prislista. 

Utbildningschefsnätverket enades 2019-06-14 kring förslaget. Utbildningsgruppen 
godkände 2019-06-26 förslaget. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Prislista gällande interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk 
omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola kalenderåret 
2020, daterad 2019-06-07 

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna 

Vid protokollet 

Gunnel Rydberg 
Förbundssekreterare 

Justeras: 1 (2) 
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Förbundsstyrelsen 

Protokollsutdrag 2019-09-27 
Göteborgsregionens kommunalförbund 
Plats: Arken Konferens, Göteborg 

GÖTEBORGS 
REGIONEN 

Justeras: 

Axel J osefson 
Ordförande 

Jonas Attenius 
Justerare 

Justeras: 2 (2) 
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HÄRI. DA KO.MUN 
Sektor for utbildning och kultur 

Forbundsstyrelsen - ärende 4 2019 -09- 39 
Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommun lförbund Tie!rbetekn 
Handläggare: Sofia Reimer 
Datum: 2019-09-27. dnr 2019-00340.711 

GÖTEBORGS 
REGIONEN 

Förslag till interkommunal ersättning inom 
förskola, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem, 
grundsärskola och ISGR kalenderåret 
2020 
Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås rekommendera medlemskommunerna att, med 
avstämningstidpunkt den 15:e respektive mänad, fastställa interkommunal 
ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, 
grundsärskola och ISGR kalenderåret 2020 i enlighet med innehållet i prislista 
daterad 2019-06-07. 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda 
senast 29 november 2019. 

Sammanfattning och bakgrund 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom rubricerade verksamheter 
kalenderäret 2020, för de kommuner som ingår i GR-området, har framtagits på uppdrag av 
Utbildningsgruppen. Arbetet har utförts av en av Utbildningschefsnätverket tillsatt 
arbetsgrupp bestående av skolekonomer, som i samverkan med medlemskommunerna, 
arbetat fram ett förslag. 

Förslaget innehåller priser för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, 
fritidshem, grundsärskola och ISGR. Förslag till priser redovisas i bifogad Prislista. 

Utbildningschefsnätverket enades 2019-06-14 kring förslaget. Utbildningsgruppen 
godkände 2019-06-26 förslaget. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Prislista gällande interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk 
omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola kalenderåret 
2020, daterad 2019-06-07 

1(4) 
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Förbundsstyrelsen - ärende 3 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 
Handläggare: Sofia Reimer 
Datum: 2019-09-27. dnr 2019-00340. 711 

GÖTEBORGS 
REGIONEN 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Principer 

I samband med Utbildningschefsnätverkets beslut om interkommunala 
ersättningar för grundskola, förskoleklass och fritidshem för är 2002 beslutades 
det även om vissa grundläggande principer och regelverk. De går i korthet ut på att 
underlaget för den interkommunala ersättningen skall baseras på genomsnittet av 
GR-kommunernas kostnader för rubricerade verksamheter. 

Kostnadsberäkning 
GR-kommunernas kostnader definieras som de bruttokostnader som anges i SCB:s 
och Skolverkets senaste jämförelsetal som sedan reduceras med eventuella 
intäkter, exempelvis statsbidrag och föräldraavgifter för förskola/pedagogisk 
omsorg, vilket resulterar i GR-kommunernas nettokostnader. 

Ersättningen för år 2020 baseras på genomsnittet av GR-kommunernas 
nettokostnader och utgår frän 2018 ärs redovisade kostnader som sedan 
schablonmässigt indexeras till 2020 års penningvärde. 

Sedan 2013 finns det gemensamma faktorer bakom framtagning av index för 
interkommunal ersättning IKE för samtliga verksamheter inklusive gymnasiet, 
gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Beräkningsförutsättningar för 2020 har 
hämtats frän SKL:s cirkulär 19:6 samt 19:5. Detta innebär ett sammanv~gt index 
för 2019 och 2020 med 5,148 % inklusive 0,5 % justering för effektivisering i 
enlighet med överenskommelse vid Utbildningschefsnätverkets möte den 17 maj 
2019. Underlagsmaterial kan rekvireras vid behov. 

Ersättningens omfattning 

Ersättningen omfattar samtliga kostnader för barnets/elevens skolgång. Ersättning 
för eventuella modersmålskostnader ingår. I extraordinära fall kan 
anordnarkommunen och hemkommunen göra annan överenskommelse. 

Grundsärskolan/fritidshemsplats i grundsärskolan 

Inför beräkning av prislista för 2020 har en arbetsgrupp med representanter från 
Särskolenätverket och Skolekonomnätverket, i samverkan med 
medlemskommunerna, ändrat definitionerna av nivåerna för grundsärskolan och 
fritidshem för grundskola. Inför år 2020 bör mottagande skola göra en genomgång 
av elevernas ersättningsnivåer för att säkerställa att rätt kostnad debiteras. 
Ändringen kan innebära såväl ökade intäkter som kostnader för kommunerna. 

Beräkning av grundsärskoleplats/fritidshemsplats i grundsärskolan kompliceras då 
kostnader för den verksamheten kan variera stort. Antalet barn är få i 
grundsärskolan i relation till totala antalet skolbarn och barnens behov av stöd kan 
vara väldigt skiftande. Dessutom är det svårt att klart definiera kostnader för 

2(4) 
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Förbundsstyrelsen - ärende 3 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 
Handläggare: Sofia Reimer 
Datum: 2019-09-27. dnr 2019-00340. 711 

GÖTEBORGS 
REGIONEN 

fritidshem för grundsärskolan då dessa inte särredovisas i 
räkenskapssammandraget (RS). 

För att förenkla hanteringen mellan kommunerna innehåller prislistan en 
schablonersättning för elever inom grundsärskolan samt dess fritidshemsplats. Vid 
extraordinära behov finns möjligheter för mottagande skola och avlämnande 
kommun att träffa en annan överenskommelse. 

För att prislistan ska gälla krävs att eleven är mottagen i grundsärskola. 
Mottagande kommun har rätt att vid ny utredning ändra ersättningsnivå för 
eleven. 

Niv~ 1 

Elever med svår till måttlig intellektuell funktionsnedsättning (inriktning 
ämnesområden) och/eller elever med stora behov av: 

• omsorg, 
• omvårdnad, 
• tillsyn, 
• lokalanpassning, 
• hjälpmedel. 

Niv~ 2 

Elever med lindrig till måttlig intellektuell funktionsnedsättning (i huvudsak 
inriktning ämnen) med mindre behov av: 

• omsorg, 
• omvårdnad, 
• tillsyn, 
• lokalanpassning, 
• hjälpmedel 

Niv~ 3 

Individintegrerade särskoleelever. 

ISGR 

ISGR en internationell skola med en svensk sektion och en internationell sektion. 
Kostnaderna för svenska sektionen ligger i nivå med snittet inom GR. Den 
internationella sektionen har högre kostnader då de läser efter en internationell 
läroplan benämnd International Baccalaureate men de har också högre intäkter i 
form av skolavgift. 

Ersättningen till dessa sektioner är samma som den interkommunala ersättningen 
för övriga GR-kommuner. Efter beslut i GR:s förbundsstyrelse 6 december 2013 

samt i alla GR:s medlemskommuner är ersättningsnivån förhöjd med 4% från och 
med 2o17 pga framtida ökade hyreskostnader. Beslutet gäller både svenska som 
internationella sektionen. 

3 (4) 
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Förbundsstyrelsen - ärende 3 

Tjänsteskrivelse. Göteborgsregionens kommunalförbund 
Handläggare: Sofia Reimer 
Datum: 2019-09-27. dnr 2019-00340. 711 

? GÖTEBORGS REGIONEN 

Under våren tillsattes en arbetsgrupp för att titta på ersättningsmodellerna för 
ISGR:s båda sektioner enligt ett uppdrag från Utbildningschefsnätverket. 
Utredningens arbete fortsätter och ett slutdatum är satt till den 31 december 2019. 

Avstämning och fakturering 

Förskola/pedagogisk omsorg 

• Folkbokföringen styr och avstämning görs per den 15:e varje mänad. Enbart 
hela månader faktureras. Fakturering sker för innevarande månad. 

• I förskola och pedagogisk omsorg gäller anordnarkommunens system för 
åldersuppflyttning mellan 2 och 3 års ålder, enligt befintligt samverkansavtal, 
vid debitering. 

• Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften i förskola/pedagogisk 
omsorg. 

Förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola 

• Läsåret börjar 1 juli. 
• Folkbokföringen styr och avstämning görs per den 15:e varje mänad. Enbart 

hela månader faktureras. Fakturering sker för innevarande månad. 
• Den kommun som eleven är folkbokförd i betalar IKE till den kommun som 

anordnar utbildningen. 
• I samband med höstterminens start kan det vara svårt att veta vilken skola 

eleven kommer tillhöra. Därför är eventuell fakturering som sker i juli och 
augusti preliminär och korrigeras utifrån avstämning den 15 september. Den 
kommun där eleven går i skola den 15 september har rätt till ersättning för 
eleven för juli och augusti från den kommun där eleven var folkbokförd i juli 
respektive i augusti. 

• Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften i fritidshem/pedagogisk 
omsorg. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1- Prislista 

Helena Söderbäck 
Förbundsdirektör 

Fredrik Zeybrandt 
Utbildningschef 

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna 
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Förbundsstyrelsen 

Bilaga 1. prislista 
Handläggare: Sofia Reimer 
Datum: 2019-09-27. dr 2019-00340.711 

GÖTEBORGS 
REGIONEN 

Interkommunal ersättning inom förskola, 
pedagogisk omsorg, förskoleklass, 
grundskola, fritidshem samt 
grundsärskola kalenderäret 2020 - 
Pris lista 
Sammanställning avseende pris för 2020 för förskola 

Barn 1-2 är med upp till 15 timmar 
Barn 1-2 är med mer än 15,01 timmar 
Barn 3-5 är med upp till 15 timmar 
Barn 3-5 är med mer än 15,01 timmar 

67 013 kr/är 
167 532 kr/är 
45 569 kr/är 
113 922 kr/är 

Sammanställning avseende pris för 2020 för pedagogisk omsorg 
Barn 1-2 är med upp till 15 timmar 
Barn 1-2 är med mer än 15,01 timmar 
Barn 3-5 är med upp till 15 timmar 
Barn 3-5 är med mer än 15,01 timmar 

57 514 kr/är 
143 784 kr/är 
39 109 kr/är 
97 773 kr/år 

Sammanställning avseende pris för 2020 för förskoleklass 

Förskoleklass 55 219 kr/är 

Sammanställning avseende pris för 2020 för grundskola 

Grundskola ärskurs 1-6 
Grundskola ärskurs 7-9 

Sammanställning avseende pris för 2020 för fritidshem 

Fritidshem ärskurs F-3 
Fritidshem ärskurs 4-6 

89 247 kr/är 
107 097 kr/är 

27 645 kr/är 
9 399 kr/år 

Sammanställning avseende pris för 2020 för grundsärskola 

Niv~1 665 457 kr/är 
Niv~ 2 
Niv~ 3 

473 083 kr/är 
dubbelt grundbelopp för grundskola enligt GR:s prislista 

1 (2) 
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Förbundsstyrelsen 

Bilaga 1. prislista 
Handläggare: Sofia Reimer 
Datum: 2019-09-27. dnr 2019-00340.711 

% GÖTEBORGS REGIONEN 

Sammanställning avseende pris för 2020 för fritidshem för grundsärskola 
Nivå 1 
Nivå 2 
Niv~ 3 

206 130 kr/är 
146 541 kr/är 

dubbelt grundbelopp för fritidshem enligt GR:s prislista 

Sammanställning avseende pris för 2020 för ISGR 

ISGR, Svenska sektionen 
Förskoleklass 
Ärskurs 1-6 
Ärskurs 7-9 

57 428 kr/är 
92 817 kr/är 
111 381 kr/är 

ISGR, Internationella sektionen 
~rskurs 0-5 
~rskurs 6-9 

92 817 kr/är 
111 381 kr/är 

ISGR, Fritidshem 
Fritidshem F-3 
Fritidshem 4-6 

28 751 kr/är 
9 775 kr/år 

2 (2) 
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Förslag till interkommunal ersättning inom 
kommunal vuxenutbildning år 2020

12

2019VFN367
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Sektorn för utbildning och kultur
Elin Rosén

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-10-14 2019VFN367  605

Förslag till interkommunal ersättning inom kommunal 
vuxenutbildning år 2020

Sammanfattning
Göteborgsregionens förbundsstyrelse behandlade den 27 september 2019 förslag till 
interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen för 
kalenderåret 2020. Förslaget avser interkommunal ersättning för utbildningar inom 
Göteborgsregionen på grundläggande nivå, gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna 
och svenska för invandrare (SFI). Kurser inom kommunal vuxenutbildning som ingår i 
det regionala samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux omfattas ej av förslaget. 
Förbundsstyrelsen beslutade att rekommendera medlemskommunerna att fastställa priser 
för kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2020. 

Den kommun där eleven är folkbokförd betalar interkommunal ersättning till den 
kommun där eleven går i skola. Den interkommunala ersättningen omfattar samtliga 
kostnader för elevens skolgång. I extraordinära fall kan anordnarkommunen och 
hemkommunen göra annan överenskommelse. 

Den regionala prislistan inom samverkansområdet GR reglerar den interkommunala 
ersättningen som en del i det regionala samverkansavtalet. 

Då ingen justering av priserna gjordes till år 2019, på grund av att Göteborgs stads 
förvaltning för arbetsmarknad och vuxenutbildnings upphandlade nya 
utbildningsanordnare, gäller 2020 års prislista även retroaktivt från och med 2019-07-01 
som kompensation för uteblivna prisjusteringar under 2019. Sektorn för utbildning och 
kultur bedömer att priserna för interkommunal vuxenutbildning ryms inom budget.

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden fastställer priserna för interkommunal ersättning inom 
vuxenutbildningen i Göteborgsregionen för år 2020, enligt föreliggande förslag.

Päivi Malmsten
Sektorschef Hans Skålberg

Verksamhetschef
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Bilaga:
Bilaga 1: Utdrag ur protokoll (§ 76) från förbundsstyrelsens sammanträde den 27 
september 2019, Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning år 2020. 

Bilaga 2: Tjänsteskrivelse från Göteborgsregionens kommunalförbund daterad 27 
september 2019, Förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal 
vuxenutbildning i Göteborgsregionen år 2020.
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.R«&YDA KOMMUN 
eitwr för utbildning och kultur 

Förbundsstyrelsen 2019 -10- 01 
Protokollsutdrag 2019-09-27 
Göteborgsregionens kommunalförbund 
Plats: Arken Konferens. Göteborg 

[iarieplanbetecekn 

GÖTEBORGS 
REGIONEN 

Protokollsutd rag 
§ 76. Förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal 

vuxenutbildning i Göteborgsregionen är 2020 
Diarienummer: 2019-00342.713 

Beslut 
Medlemskommunerna rekommenderas att fastställa priser för kommunal 
vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2o2o enligt följande: 

• för grundläggande kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng. 
Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom 
klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning, 

• för teoretiska gymnasiala kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per 
poäng. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom 
klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning, 

• för gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar tillämpas 
bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner, 

• för grundläggande och gymnasiala distanskurser tillämpas ett enhetspris på 
36 kronor per poäng, 

• för elever inom särskild utbildning för vuxna tillämpas bilaterala 
förhandlingar mellan berörda kommuner, 

• för utbildning i svenska för invandrare tillämpas ersättning enligt följande: 
- Studieväg 1 bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner 
- Studieväg 2 56 kronor per timme 
- Studieväg 3 42kronor per timme, 

• att ovanstående priser föreslås gälla under 2020 samt under tiden 
2019-07-01--2019-12-31 

Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 29 november 2019. 

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2020 avser 
de kurser inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det regionala 
samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. 
Utbildningschefsnätverket enades 2019-05-17 kring förslaget. Utbildningsgruppen 
godkände 2019-06-26 förslaget. 

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna 

Justeras: 1 (2) 
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Förbundsstyrelsen 

Protokollsutdrag 2019-09-27 
Göteborgsregionens kommunalförbund 
Plats: Arken Konferens, Göteborg 

GÖTEBORGS 
REGIONEN 

Vid protokollet 

Gunnel Rydberg 
Förbundssekreterare 

Justeras: 

Axel J osefson 
Ordförande 

Jonas Attenius 
Justerare 

Justeras: 2 2) 
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[iÄRRY DA KOMMUN 
e!torn fr utbildning och kultur 

Förbundsstyrelsen - ärende 5 2019 -10- 0 1 
ee 

Tjänsteskrivelse. Göteborgsregionens kommunalförbund Diaricplanbeteckn .. L __, Handläggare: Ulrika Krabbe 
Datum: 2019-09-27. dnr 2019-00342.713 

GÖTEBORGS 
REGIONEN 

Förslag till interkommunal ersättning (IKE) 
inom kommunal vuxenutbildning i 
Göteborgsregionen är 2020 
Förslag till beslut 
Förbundsstyrelsen föreslås rekommendera medlemskommunerna att fastställa 
priser för kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2o2o enligt följande: 

• för grundläggande kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng. 
Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom 
klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning, 

• för teoretiska gymnasiala kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per 
poäng. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom 
klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning, 

• för gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar tillämpas 
bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner, 

• för grundläggande och gymnasiala distanskurser tillämpas ett enhetspris på 
36 kronor per poäng, 

• för elever inom särskild utbildning för vuxna tillämpas bilaterala 
förhandlingar mellan berörda kommuner, 

• för utbildning i svenska för invandrare tillämpas ersättning enligt följande: 
- Studieväg 1 bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner 
- Studieväg 2 56 kronor per timme 
- Studieväg 3 42 kronor per timme, 

• att ovanstående priser föreslås gälla under 2020 samt under tiden 
2019-07-01--2019-12-31 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att kommunernas beslut ska vara GR 
tillhanda senast 29 november 2019. 

1(2) 
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Förbundsstyrelsen - ärende 5 

Tjänsteskrivelse. Göteborgsregionens kommunalförbund 
Handläggare: Ulrika Krabbe 
Datum: 2019-09-27, dnr 2019-00342.713 

GÖTEBORGS 
REGIONEN 

Sammanfattning av ärendet 
Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2020 avser 
de kurser inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det regionala 
samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. De följer gängse prismodell. 
Principen gäller utbildningar där interkommunal ersättning inom 
Göteborgsregionen utgår och avser utbildning på grundläggande nivå, utbildning 
på gymnasial nivå, särskild utbildning för vuxna samt utbildning i svenska för 
invandrare. 

Under 2019-01-01-2019-06-30 tillämpas ett enhetspris p~ 55 kronor per poäng 
för både grundläggande kurser och för teoretiska gymnasiala kurser. Nivån föreslås 
under 2o20 samt under tiden 2019-07-01-2019-12-31 vara oförändrad för 
grundläggande och teoretiska gymnasiala kurser. Enhetspriset föreslås gälla för 
undervisning som ges både genom klassrumsundervisning och genom flexibel 
undervisning för grundläggande kurser såväl som teoretiska gymnasiala kurser. 
För gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar föreslås 
oförändrat bilaterala förhandlingar. 

För grundläggande och gymnasiala distanskurser föreslås ett oförändrat enhetspris 
pä 36 kronor per poäng under 2o2o samt under tiden 2019-07-01-2019-12-31. 

För elever inom särvux föreslås oförändrat bilaterala förhandlingar mellan berörda 
kommuner. 

Vidare föresläs ett oförändrat enhetspris för studieväg 2 pä 56 kronor per timme 
och för studieväg 3 pä 42 kronor per timme samt för studieväg 1 föreslås oförändrat 
bilaterala förhandlingar. 

Utbildningschefsnätverket enades 2019-05-17 kring förslaget. Utbildningsgruppen 
godkände 2019-06-26 förslaget. 

Helena Söderbäck 
Förbundsdirektör 

Fredrik Zeybrandt 
Utbildningschef 

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna 
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Sektorn för utbildning och kultur
Elin Rosén

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-10-14 2019VFN366  605

Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 
gymnasiesärskola kalenderåret 2020

Sammanfattning
Göteborgsregionens förbundsstyrelse behandlade den 27 september 2019 förslag till 
interkommunal ersättning för gymnasieskola och gymnasiesärskola för kalenderåret 
2020. Förbundsstyrelsen beslutade att rekommendera medlemskommunerna att godkänna 
förslag till interkommunal prislista för gymnasieskola och gymnasiesärskola för 2020. 

Den kommun där en elev är folkbokförd betalar interkommunal ersättning till den 
kommun där eleven går i skola. Den interkommunala ersättningen omfattar samtliga 
kostnader för elevens skolgång. I extraordinära fall kan anordnarkommunen och 
hemkommunen göra annan överenskommelse. 

Den regionala prislistan reglerar den interkommunala ersättningen som en del i 
Göteborgsregionens samverkansavtal. Om eleven går i skola utanför samverkansområdet 
gäller inte denna prislista. 

Liksom tidigare år har ett index tagits fram som bygger på bland annat pris och 
löneutveckling. Förslaget för 2020 har sin utgångspunkt i bokslut 2018 med 2 års 
indexuppräkning, totalt 4,8 %. För 2019 innebär det 2,212 % och för 2020 innebär det 
2,532 %. Samtliga priser för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan avseende 2020 
framgår av protokollsutdrag från förbundsstyrelsens sammanträde den 27 september. 
Protokollsutdraget biläggs tjänsteskrivelsen. 

Härryda kommun säljer fler platser än kommunen köper, därför innebär prisförändringen 
ingen ökning av nettokostnaderna. Sektorn för utbildning och kultur bedömer att 
indexuppräkningen ryms inom budget.

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden fastställer prislista för interkommunal ersättning gymnasieskola och 
gymnasiesärskola i Göteborgsregionens medlemskommuner för år 2020, enligt 
föreliggande förslag. 

Päivi Malmsten Camilla Ahlin
Sektorschef                                                    Verksamhetschef
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Bilaga:
Bilaga 1: Utdrag ur protokoll (§ 74) från förbundsstyrelsens sammanträde den 27 
september 2019, Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 
år 2020

Bilaga 2: Tjänsteskrivelse från Göteborgsregionens kommunalförbund daterad 27 
september 2019, Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan kalenderåret 2020. 
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Förbundsstyrelsen 

HÄRR YDA KOMMUN 
Sektorn för utbildning och kultur 

Protokollsutdrag 2019-09-27 
Göteborgsregionens kommunalförbund 
Plats: Arken Konferens. Göteborg Diarienr 

0 

Diarieplanbeteekn 

GÖTEBORGS 
REGIONEN 

Protokollsutdrag 
§ 74. Förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan kalenderåret 2020 
Diarienummer: 2019-00342.712 

Beslut 

Medlemskommunerna rekommenderas att fatta beslut om förslag till 
interkommunal ersättning (IKE) för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i 
Göteborgsregionens kommuner kalenderåret 2020. 

Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 29 november 2019. 

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetet med interkommunal ersättning har utförts på uppdrag av 
Utbildningschefsnätverket genom Gymnasieekonomnätverket bestående av 
gymnasieekonomer, som i samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett 
förslag. Arbetet har byggt pä de principer som fastställdes under läsäret 1997/1998. 

Utbildningschefsnätverket enades 2019-06-14 kring förslaget. Utbildningsgruppen 
godkände 2019-06-26 förslaget. 

Beslutsunderlag 

• Rapport Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 
2020 Bilaga 1: GR:s modell för IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 

• Bilaga 2: Prislista Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 
gymnasiesärskola 2020 

• Bilaga 3: Beräkning index för interkommunal ersättning inom 
gymnasieskola och gymnasiesärskola 2020 

• Bilaga 4: Jämförelse IKE med riksprislistan inom gymnasieskola och 
gymnasiesärskola 

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna 

Vid protokollet 

Gunnel Rydberg 
Förbundssekreterare 

Justeras: 1 (2) 
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Förbundsstyrelsen 

Protokollsutdrag 2019-09-27 
Göteborgsregionens kommunalförbund 
Plats: Arken Konferens, Göteborg 

GÖTEBORGS 
REGIONEN 

Justeras: 

Axel J osefson 
Ordförande 

Jonas Attenius 
Justerare 

Justeras: 2 (2) 
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HARR YDA KOMMUN 
Sektorn för utbildning och kultur 

Förbundsstyrelsen - ärende 3 2019 -09- 3 
Tjänsteskrivelse, GöteborgSregionens kommunalfOund l 
Handläggare: Fredric Alvstrand 'Diarienr Diarieplanbeteckn 
Datum: 2019-09-27, dnr 2019-00341.712 

GÖTEBORGS 
REGIONEN 

Förslag till interkommunal ersättning inom 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 
kalenderåret 2020 
Förslag till beslut 
Förbundsstyrelsen föreslås rekommendera medlemskommunerna att fatta beslut 
om förslag till interkommunal ersättning (IKE) för gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens kommuner kalenderäret 2020. 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda 
senast 29 november 2019. 

Sammanfattning och bakgrund 

Arbetet med interkommunal ersättning har utförts på uppdrag av Utbildningschefsnätverket 
genom Gymnasieekonomnätverket bestående av gymnasieekonomer, som i samverkan med 
medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag. Arbetet har byggt på de principer som 
fastställdes under läsäret 1997/1998. Den modell för beräkning av gymnasieskolans och 
gymnasiesärskolans kostnader, som introducerades då, bygger på ett cykliskt tankesätt. 

Förslaget har sin utgångspunkt i bokslut 2018 med 2 års indexuppräkning, totalt 4,8%. För 
2019 innebär det 2,212 % och för 2020 innebär det 2,532 %. 

Utbildningschefsnätverket enades 2019-06-14 kring förslaget. Utbildningsgruppen 
godkände 2019-06-26 förslaget. 

Beslutsunderlag 
Rapport Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2020 
Bilaga 1: GR:s modell för IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 
Bilaga 2: Prislista Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 
gymnasiesärskola 2020 
Bilaga 3: Beräkning index för interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 
gymnasiesärskola 2020 
Bilaga 4: Jämförelse IKE med riksprislistan inom gymnasieskola och 
gymnasiesärskola 

Helena Söderbäck 
Förbundsdirektör 

Fredrik Zeybrandt 
Utbildningschef 

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna 

1 (1) 
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Förbundsstyrelsen 

Rapport IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2020 

Datum: 2019-09-27. dnr 2019-00341.712 

GÖTEBORGS 
REGIONEN 

Rapport Interkommunal ersättning inom 
gymnasieskola och gymnasiesärskola 
kalender~ret 2020 
Föreliggande förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 
gymnasiesärskola kalenderåret 2020, för de kommuner som ingår i GR-området, 
har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen. 

Arbetsgång, medverkande och principer 

Arbetet med interkommunal ersättning har utförts av en av Utbildningschefs 
nätverket tillsatt arbetsgrupp bestående av gymnasieekonomer, som i samverkan 
med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag. 

Arbetet har i grunden byggt på de principer som fastställdes under läsåret 
1997/1998 men med anpassningar till utvecklingen. Den modell för beräkning av 
gymnasieskolans och gymnasiesärskolans kostnader, som introducerades då, 
bygger på ett cykliskt tankesätt (fyraårscykler). 

Grundprinciperna för prislistan 

- Priset beräknas i normalfallet vart fjärde år. 
- Priset utgörs av medlemskommunernas sammanlagda programkostnader på 
gymnasieskolan efter fastställt bokslut. 
- Det dyraste och det billigaste programmet tas bort vid beräkningen av det 
genomsnittliga priset för att undvika att eventuella ytterligheter får för stor 
inverkan på genomsnittspriset. 

Det finns två undantag till denna princip: 
- Ar det färre än 7 anordnare av ett program tas inte det dyraste och billigaste bort 
eftersom genomsnittet då skulle baserar på för få anordnare. 
- Göteborg är pga. sin volym alltid med i kalkylen även om programmet är dyrast 
eller billigast. 

Mellanliggande år justeras priset med index 
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Förbundsstyrelsen 

Rapport IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2020 

Datum: 2019-09-27. dnr 2019-00341.712 

GÖTEBORGS 
REGIONEN 

Förslagets innehäll 

Förslaget innehåller interkommunal ersättning (IKE) för: 
• gymnasieskolans nationella program (inklusive lärlingsvariant), gemensamt 

är 1 och inriktningar i är 2 och är 3. 
• gymnasiesärskolans nationella program. 
• tillägg för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) enligt rekommendation 
från SKL samt indexuppräkning. 

• tillägg för regionalt sökbara gruppbaserade programinriktade individuella val 
(enligt tidigare system), programinriktade val (enligt nytt system) och 
gruppbaserade yrkesintroduktionsutbildningar. 

• tillägg för lärcentrum och liknande utbildning. 
• indexuppräkning. 
• information om av Skolverket fastställda priser vid tillståndsgivningen för 

särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar. Nationellt skolindex 
tillkommer för varje år de anordnas. 

I prislistan ingår inte interkommunal ersättning för utbildningar som ligger utanför 
samverkansavtalen. Där får individuellt avtal slutas mellan respektive GR 
huvudman. Detta gäller vissa introduktionsprogram inom gymnasieskolan och 
individuellt program inom gymnasiesärskolan. 

Index 

Underlag för förslag till index från och med 2o20-01-01 har varit information från 
SKL via webb samt cirkulär, se bilaga 3. Lärarlöneutvecklingen har uppskattats av 
medlemskommunerna. 

Utbildningschefsnätverket föreslår en generell rationalisering om -0,50 % för 2020 
och detta har implementerats i kalkylen. Se bilaga 3. 

Avstämningsdatum 
Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering med utgångspunkt i 
avstämningstillfällen enligt gällande samverkansavtal för gymnasieskolan i 
Göteborgsregionen. 

För närvarande tillämpas fyra avstämningstillfällen per år enligt följande datum 
15 februari (avser kvartal ett) 
15 april (avser kvartal tvä) 
15 september (avser kvartal tre) 
15 november (avser kvartal fyra) 

Hösten 2019 är regionalt IT-system på plats och implementerat vilket innebär att 
kommunerna övergår till månadsvis avstämning i oktober. 
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Förbundsstyrelsen 

Rapport IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2020 

Datum: 2019-09-27. dnr 2019-00341.712 

% GÖTEBORGS REGIONEN 

För sommarmånaderna gäller att ersättning mellan kommunala huvudmän inom 
GR sker i september efter avstämningsdatum 15 september för juli, augusti och 
september. 

Samverkansavtal för gymnasieskolan - ekonomisk reglering 

Samverkansavtal för gymnasieskolan 2019/2020 - 2022/2023 
I avtalet regleras bland annat ett antal ekonomiska förutsättningar. Dessa gäller: 

• Prislista 

Tillägg till samverkansavtal för gymnasieskolan 2019/2020 - 2022/2023 

• Nationellt godkänd idrottsutbildning 
• Studieavbrott eller byte av studieväg 
• Utökat program 
• Reducerat program 
• Förlängd undervisning 
• Programinriktat val 
• Yrkesintroduktion 
• Resor 
• Extra anpassningar och särskilt stöd 
• Ersättning för modersmålsundervisning 
• Reglering av ansvar när utredning krävs gällande elevs tillhörighet till 

särskolan 
• Ansvarsförsäkring 
• Investeringar 

Se avtalet för beskrivning av den ekonomiska överenskommelsen. 

Resultat avstämning 2015 -2018 

• Priserna visar att några program ökat kraftigt i kostnad från 2015 till 2018 
och att några minskat ganska kraftigt. Totalt 1,3% prisökning i snitt. Det finns 
inte alltid ett samband mellan ökade kostnader/minskat elevantal eller 
minskade kostnader/ ökat elevantal. Kostnadsförändringar kan bero på en hel 
del andra faktorer tex lärarlöneökningar, lokalkostnader eller riktade 
satsningar i en kommun. 

• För denna avstämning föreslås att det sätts ett golv och tak på 
prisjusteringarna med max -4,5% prisminskning och max 8% prisökning för 
nationella program. Golv och tak är satt med hänsyn till den totala 
prisökningen pä 1,3%. 

• Prislistan 2018 är 2015 års prislista uppräknad med index varje år. Prislistan 
2018 jämförs sedan med bokslut 2018 för att visa prisökningen. 
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Förbundsstyrelsen 

Rapport IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2020 

Datum: 2019-09-27. dnr 2019-00341.712 

e GÖTEBORGS REGIONEN 

Omvärldsfaktorer och iakttagelser 

• Den demografiska utvecklingen följs och kommunernas befolknings 
prognoser har sammanställts gällande elever i äldrarna 16 är, 16-18 är och 16 
20 år. Trenden är att elevunderlaget ökar men volymeffekten på de nationella 
programmen i kommunal regi inom GR har uteblivit eller blivit betydligt 
mindre än förväntat (1% färre trots befolkningsökning) 

• En något osäker del av ökningen i elevunderlaget beror på att volymen 
nyanlända har ökat samtidigt som den gruppen är mer rörlig över landet. 

• Allt fler GR-kommuner anordnar sökbara introduktionsprogram för övergång 
till studier på nationellt program eller för övergång till arbetslivet. 

• Arbetet med att förhindra avbrott och att leda ungdomar tillbaka till 
gymnasieskolan är fortsatt en viktig parameter. 

• Andelen elever som antas till en yrkesutbildning fortsätter att minska. 
Yrkesprogrammen omfattar 27 % av elevgruppen och de högskole 
förberedande programmen 73 % vid antagningen till år ett. 

• Lärarlönerna (exklusive särskilda statsbidrag) ökar kraftigt. Orsakerna är 
ökad konkurrens om behöriga lärare. 

• Skollagens krav på att kommunerna skall ge eleven mer stöd har skärpts 
vilket kan medföra högre kostnader. 

• NIU visar kraftiga prisökningar i individuella sporter främst. Nätverket 
föreslår indexuppräkning samt invänta SKL:s nya rekommendation som 
förväntas komma i höst 

• Effektiviseringskrav i de flesta kommunerna kan ha medfört sänkningar av 
vissa kostnader. Samtidigt så framgår det att kommunernas kärvare ekonomi 
inte syns lika mycket som förväntat. 

• Antalet antagna och placerade elever på IM-programmen har ökat, delvis pga 
att antalet nyanlända som börjar direkt på IM-program ökat kraftigt. 

• De regionala planeringsförutsättningarna har ökat tack vare den regionala 
rapporten om det gymnasiala utbudet. 

• Volymen i högst och lägst blir viktig för hur priset till slut blir. 

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan 

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan 2019/2020 - 2022/2023 
I avtalet regleras bland annat ett antal ekonomiska förutsättningar. Dessa gäller: 

• Prislista 
• Avstämningsdatum 
• Resor 
• Elever med specifika, individuella behov 
• Utbildning i kombination studier/idrott 
• Elev- och ansvarsförsäkring 
• Investeringar 

Se avtalet för beskrivning av den ekonomiska överenskommelsen. 
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Förbundsstyrelsen 

Rapport IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2020 

Datum: 2019-09-27. dnr 2019-00341.712 

@ GÖTEBORGS REGIONEN 

Resultat avstämning 2015 -2018 

• GYS har sänkt sina kostnader med 5,5%, bland annat dä gymnasiesärskolan 
lyckats med effektiviseringsarbetet i större utsträckning än gymnasieskolan 

• Här följer vi i år samma förslag som för övriga gymnasieskolan, dvs att 
kostnadssänkningen begränsas till 4,5% 

Omvärldsfaktorer och iakttagelser 

Lärarlönerna (exklusive särskilda statsbidrag) ökar. Orsakerna är ökad konkurrens 
om behöriga lärare. 

Uppdrag för gymnasieekonomnätverket 

Uppdrag att ta fram statistik för gymnasiesärskolan gällande resor över 
kommungränserna när programmet finns i hemkommunen visar att det inte 
används i någon stor utsträckning. Främst är det Göteborgselever som reser över 
kommungränsen enligt undersökningen. 

Referensgrupp vid framtagandet av ett nytt digitalt verktyg för prisberäkning av 
IKE samt testar och använda systemet i drift. 

Gymnasieekonomnätverkets id~- och erfarenhetsutbyte 

Ide- och erfarenhetsutbyte har genomförts kring t ex skolkort/fritidskort, 
IMPRE/IMPRO och IMV, förlängd studietid (4e äret), resursfördelningsmodeller 
återsökning av medel från Migrationsverket för asylsökande barn och unga, ELIN 
funktionaliteter, utskick beslut till fristående skolor, modeller för budgetarbete i 
kommunerna. 
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Bilaga 1. GRs modell för IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Datum: 2019-09-27. dnr 2019-00341.712 

GÖTEBORGS 
REGIONEN 

GR:s modell för Interkommunal ersättning inom 
gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Den regionala prislistan inom samverkansområdet GR reglerar den 
interkommunala ersättningen som en del i det regionala samverkansavtalet. Den 
interkommunala prislistan är en förutsättning för det regionala samverkansavtalet. 
Prislistan syftar till att möjliggöra de åtaganden och möjligheter som det regionala 
samverkansavtalet medför. 

Det finns inget beslut om att den regionala IKE-modellen ska användas för bidrag 
till fristående gymnasieskola. 

Vad är syftet med prislistan och hur ska den användas? 

Prislistans syfte är att vara ett av flera verktyg för att stärka det regionala utbudet 
och möjliggöra den fria rörligheten för elever att söka utbildningar inom GR på ett 
enkelt och smidigt sätt. Prislistan bidrar även till att minska den administrativa 
bördan för respektive kommun som IKE medför utan ett reglerat pris. Ytterligare 
ett syfte är att bidra till transparens och erfarenhetsutbyte kring förutsättningarna 
för ekonomin inom den kommunala gymnasieskolan. 

Prislistan är avsedd och framtagen för att reglera IKE. Inom GR avser det ca 22 % 
(2016) av eleverna i regionen som väljer en kommunal skola utanför 
hemkommunen. Prislistan är inte avsedd att reglera tilldelningen till de resterande 
78% (2016) av eleverna som inte omfattas av IKE. 

Prislistan för IKE är inte framtagen för att användas som resursfördelning till 
gymnasieskolan i respektive kommun. Det är upp till respektive kommun att 
avgöra om prislistan ska användas i något annat syfte än att reglera IKE. 

Hur används prislistan i GR kommunerna? 

Prislistan används inom samverkansområdet för att reglera de interkommunala 
ersättningarna mellan kommunerna i samverkansområdet. 

Det allra flesta GR kommuner har valt att använda prislistan som riktmärke för sin 
egen resursfördelning till gymnasieskolan. Kommunerna gör justeringar i 
förhållande till prislistan för att anpassa den till den egna kommunens resurser. 
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GÖTEBORGS 
REGIONEN 

Hur blir ett pris till? - Beskrivning av modellen 

Den regionala prislistan för IKE beräknas vanligtvis vart fjärde år och baseras på 
uppgifter från bokslutet året innan. Gemensamma anvisningar har tagits fram så 
att kostnaderna redovisas så lika som möjligt. Mellanliggande år räknas priset upp 
med index. 

Exempel: För ett ge en förenklad beskrivning av modellen utgår 
Gymnasieekonomnätverket i sin beräkning från ett gymnasieprogram, exempelvis 
samhällsvetenskapsprogrammet. 

Programmet anordnas i åtta av GR kommunerna. Varje kommun har egna 
programkostnader för programmet utifrån elevunderlag, infrastruktur och en rad 
andra parametrar som påverkar kostnadsnivån. Vid beräkning av ett regionalt pris 
inom GR för programmet listas samtliga kommuner som anordnar programmet 
från den dyraste anordnaren till den billigaste. Den dyraste och billigaste 
anordnaren exkluderas sedan från listan om minst sju kommuner anordnar 
programmet. 

När den dyraste och billigaste anordnaren är exkluderad från listan beräknas en 
genomsnittskostnad utifrån resterande anordnares programkostnad för 
samhällsvetenskapsprogrammet. 

En sammanfattande bild illustreras i 1.1 Analysmodellen - Beskrivning av 
modellen. 

När det är ett mellanliggande år, ett så kallat indexår, då räknar 
gymnasieekonomnätverket upp prislistan med aktuellt index enligt följande 
parametrar: 

- KPI 
- Nominell ränta 
- Arbetsgivaravgifter 
- Löneutveckling GR (Lärarpersonal med regional uppskattning samt enligt SKLs 
cirkulär för övrig personal i skolan) 

Generella rationaliseringar diskuteras i Utbildningschefsnätverket (UC) årligen. 

Grundprinciperna för prislistan 

- Priset beräknas i normalfallet vart fjärde år. 
- Priset utgörs av medlemskommunernas sammanlagda programkostnader på 
gymnasieskolan efter fastställt bokslut. 
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GÖTEBORGS 
REGIONEN 

- Det dyraste och det billigaste programmet tas bort vid beräkningen av det 
genomsnittliga priset för att undvika att eventuella ytterligheter får för stor 
inverkan på genomsnittspriset. 

Det finns två undantag till denna princip: 

- Är det färre än 7 anordnare av ett program tas inte det dyraste och billigaste bort 
eftersom genomsnittet då skulle baserar på för få anordnare. 
- Göteborg är pga. sin volym alltid med i kalkylen även om programmet är dyrast 
eller billigast. 

Mellanliggande år justeras priset med följande index: 

- KPI 
- Nominell ränta 
- Arbetsgivaravgifter 
- Löneutveckling GR (Lärarpersonal med regional uppskattning samt enligt SKLs 
cirkulär för övrig personal i skolan) 

Hur kan GR-kommunerna påverka priset? 

Prislistan sammanställs som summan av medlemskommunernas kostnader för 
respektive gymnasieprogram. Kostnaderna är utifrån respektive kommuns 
årsbokslut. Detta innebär att en stor del av prislistan är baserad på faktiska 
kostnader. Följande påverkansmöjligheter finns: 

Kommun: Samverkansavtalet bygger på att varje kommun beslutar om sin egen 
gymnasieskola. Detta gäller investeringar, utbud, politiska prioriteringar, 
finansiering, etc. Påverkansmöjligheter i kommunen finns dels i den löpande 
verksamheten och dels på förvaltningsnivå och kommunnivå utifrån större 
satsningar eller neddragningar inom gymnasieskolan. Alla beslut som tas på 
kommunnivå och som påverkar kostnadsnivån kan ge genomslag på den regionala 
pris listan. 

Region: Generella rationaliseringar diskuteras i Utbildningschefsnätverket årligen. 
UC enas om att rekommendera nivån på eventuella rationaliseringar. Historiskt 
har UC rekommenderat rationaliseringar enligt följande: 

2013 

2014 

2015 
2016 

2017 
2018 

2019 
2020 

- 0,54 % 
- 0,50 % 
- 0.25 % 
Ingen generell rationalisering 
- 0,30 % 
- 0,50 % 
- 0,50 % 
- 0,50 % 
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GÖTEBORGS 
REGIONEN 

1.1 Analysmodell - Beskrivning av modellen 

Analysmodellen förklarar IKE-modellen för nationella gymnasieprogram inom 
samverkansområdet GR. 

Region 

Ketader 
- ponder aaler edger beltrht 

Fiaaiering 
- Blee 

Kraline t ! 

Polit 
- Pelle 

prior er ta 
Sert eek digrag 
agar epr oga 

Kommun 
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GÖTEBORGS 
REGIONEN 

Vilka instanser beslutar om prislistan? 

Gymnasieekonomnätverket tillika arbetsgruppen står för framtagning av förslag till 
prislista. Nätverket utgörs av ekonomer från respektive medlemskommun. 
Ordförande i nätverket är en av Utbildningschefsnätverket utsedd förvaltningschef, 
GR bistår med samordning. Nätverket/arbetsgruppen sammanträder 8-10 gånger 
per år. 

Kort beskrivning av beslutsprocessen enligt nedan: 
• Arbetsgruppen lämnar förslag om indexnivå till Utbildningschefsnätverket  

godkännande eller korrigering. Eventuella regionala rationaliseringar 
föreslås. 

• Arbetsgruppen lämnar förslag till prislista till Utbildningschefsnätverket  
godkännande eller korrigering. Rekommendation om beslut lämnas till 
Utbildningsgruppen. 

• Förslaget lämnas till Utbildningsgruppen - Rekommendation om beslut 
lämnas till Förbundsstyrelsen. 

• Förslaget lämnas till Förbundsstyrelsen- Rekommendation om beslut till 
medlemskommunerna. 

• Kommunerna beslutar i okt-nov och meddelar GR beslutet senast 30/11 
• Prislistan börjar gälla 1 januari. 

Analys 

Kostnadsutvecklingen för gymnasieskolan påverkas av flera parametrar, för att 
sammanfatta några: 
- Demografi 
- Konkurrens 
- Investeringar 
- Index 
- Löneutveckling 

Den demografiska utvecklingen påverkar IKE i allra högsta grad. Då priset 
beräknas (förenklat) som summan av gymnasieskolornas kostnader dividerat med 
antalet elever får den demografiska utvecklingen en stor inverkan på 
programpriset. I och med att den demografiska utvecklingen får stor påverkan på 
priset innebär det att även konkurrensen gentemot fristående verksamhet är en 
viktig aspekt då volymen påverkas. En större andel elever i fristående verksamhet 
innebär en lägre andel i den kommunala skolan och därmed en förändrad prisbild. 

I tider då det krävs stora investeringar inom gymnasieskolan påverkas priset, då 
den totala kostnaden ökar i form av årliga avskrivningar. Utvecklingen av 
uppräkningsindex är också en parameter som oftast driver upp priset, men ska 
också spegla den generella kostnadsutvecklingen i samhället och är ett naturligt 
verktyg i avtal för årliga prisjusteringar. 
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Personalkostnader utgör den största posten i prismodellen och därmed blir 
löneutvecklingen en viktig parameter som påverkar priset. Brist på personal och 
konkurrens om personal i kombination med den generella årliga löneutvecklingen 
bidrar till att kostnaderna ökar och därmed priset. 

Sammantaget har vi en komplex bild där ovanstående parametrar påverkar 
kostnadsutvecklingen och därmed priset. Vissa av parametrarna ovan hanteras av 
respektive kommun, andra är generella indexuppräkningar, direktiv från 
regeringen och ett resultat av regional samverkan kring det gemensamma utbudet. 
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GÖTEBORGS 
REGIONEN 

Sammanst~lining avseende pris för 2020 för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 
i Göteborgsregionen, inklusive ersättning för skolmältider 
Prislistan för 2020 bygger p~ bokslut 2018 med indextillägg för 2019 0ch 2020. 
PRISLISTA 

Ben~mning Program/Inrtktnlng Pris 2020 
Barn- och fritidsprogrammet BF Gemensamt år 1 113 600 

Fritid och hälsa 113 600 
Pedagogiskt arbete 113 600 
Socialt arbete 113 600 

Bygg- och anläggningsprogrammet BA Gemensamt år 1 126 900 
Anlaggningsfordon Finns ej i GR 
Husbygnad 126 900 
Mark och anläggning 126 900 
Måleri 126 900 
Pl~tslageri 126 900 

El- och energiprogrammet EE Gemensamt år 1 116 600 
Automation 116 600 
Dator- och kommunikationsteknik 116 600 
Elteknik 116 600 
Energiteknik 116 600 

Ekonomiprogrammet EK Gemensamt år 1 84 800 
Ekonomi 84 800 
Juridik 84 800 

Estetiska programmet ES Bild 104 500 
Dans 118 300 
Estetik och media 113 100 
Musik 135 700 
Teater 111 000 

Flygteknik - riksrekryterande utbildning Finns ej i GR 
Fordons- och transportprogrammet FT Gemensamt år 1 142 800 

Godshantering 162 300 
Karosseri och lack 153 000 
Lastbil och mobila maskiner 159 100 
Personbil 151500 
Transport 193 500 

Handels- och administrationsprogrammet HA Gemensamt år 1 99 400 
Administrativ service 99 400 
Handel och service 99 400 

Hantverksprogrammet HV Frisör 110 100 
Textildesign 136 200 
Här- och makeupstylist (Göteborg) 101300 
Ovriga hantverk (Tillständ ges av Skolverket) 

Hotell- och turismprogrammet HT Gemensamt år 1 103 900 
Hotell och konferens 103 900 
Turism och resor 103 900 

Humanistiska programmet HU Gemensamt år 1 96 000 
Kultur 96 000 
Spräk 96 000 

Industritekniska programmet IN Inriktning får börja år 1 146 700 
Driftsäkerhet och underhällsteknik 146 700 
Processteknik 146 700 
Produkt- och maskinteknik 146 700 
Svetsteknik 146 700 

Naturbruksprogrammet NB Djur (Göteborgs pris) 122 300 
särskilt pris Samverkansavtal med region finns för NB 

Naturvetenskapsprogrammet NA Gemensamt år 1 88 700 
Naturvetenskap 88 700 
Naturvetenskap och samhälle 88 700 

särskilt pris Pro fil Marinbiologi (Ocker~) 150 200 
särskilt pris Pro fil NA IHGR (Göteborg) 98 600 

Restaurang och livsmedelsprogrammet RL Gemensamt år 1 137 400 
Bageri och konditori 137 400 
Färskvaror och delikatesser 137 400 
Kök och servering 137 400 

Samhällsvetenskapsprogrammet SA Gemensamt år 1 84 900 
Beteendevetenskap 84 900 
Medier, information och kommunikation 89 800 
Samhällsvetenskap 84 900 
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Benämning Program/inriktning Pris 2020 
särskilt pris Samhällsvetenskapsprogrammet forts. Profil Den seglande gymnasieskolan (Ocker~) 179 400 
särskilt pris Profil SA IHGR (Göteborg) 96 700 

Teknikprogrammet TE Gemensamt år 1 93 600 
Design och produktutveckling 93 600 
Informations- och medieteknik 93 600 
Produktionsteknik 93 600 
Samhällsbyggande och miljö 93 600 
Teknikvetenskap 93 600 

Wvs- och fastighetsprogrammet VF Gemensamt år 1 125 300 
Fastighet 125 300 
Kyl- och värmepumpsteknik 125 300 
Ventilationsteknik 125 300 
Vvs 125 300 

V~rd- och omsorgsprorgrammet VO År 1-3 103 500 
Inga nationella inriktningar 

Regionalt sökbara programinriktade individuella val (enligt tidigare system), programinriktat val 
och yrkesintroduktionsutblldningar för grupp 

Programinriktat val för grupp: Programpris samt schablontillägg om 7 400 kr/är 
Yrkesintroduktion for grupp: Närmaste programpris samt schablontill~gg om 15 800 kr/är 
I tillagget ingär bland annat ersättning for grundskolans ämnen (jfr Skolverkets belopp) 

Övriga varianter av priser 
International Baccalaureate 103 800 
Autismspektrum - gruppbaserad utbildning med olika programinnehäll (Göteborg) 230 100 
För elever som är individintegrerade p~ program gäller bilateral överenskommelse 

särskilt pris Lärcentrum (Göteborg) Programpris samt tillägg 16 800 kr/är 
särskilt pris Beda Hallbergs gymnasium (Kungsbacka). Programpris samt tillägg 16 800 kr/är 
bilateralt Hörsel (Göteborg) 
Övrigt I samverkansavtalet regleras ocks~ hantering av: utökat program, reducerat program. förlängd undervisning 

resor, anpassning och extra std~tgärder. ersättning for modersmälsundervisning utredning om elevs 
tillhörighet i särskola i vissa fall, ansvarsförsäkring och investeringar. Se www.goteborgsregionen.se 

Särskllda varianter 
Skolverket har bevlljat och prlssatt. Tlägg skollndex (2015) 1,019% (2016) 1,019% (2017)1,0203 % 
(2018) 1,0265 % (2019) 1,0262% 
BAHUSV Bygg och anläggning-Husbyggnad (Göteborg) 104 700 2016/2017. Fyra antagningar beviljade. 
Riksrekryterande särskllda varianter 
skolverket har bevllJat och prissatt. Tl~gg skolindex (2015) 1,019% (2016) 1,019% (2017)1,0203 % 
(2018) 1,0265 % (2019) 1,0262% 
RLKOTVOR Kott/chark/styckning (Göteborg) 111 462 kr 2015/2016 beslut till och med äk 3 2020/2021 
RLKOTVOR Kött/chark/styckning (Göteborg) 137 358 kr 2019/2020 beslut till och med äk 3 2024/2025 
Riksrekryterande utbildning med egna examensml 
sx Sjöfartsutbildning (Göteborg Ocker6) 140 000 kr 2015/2016 beslut till och med äk 3 2020/2021 
sx Sjofartsutbildning (Göteborg 152 252 kr 2019/2020 beslut till och med äk 3 2024/2025 
SX Sjöfartsutbildning (Öckerö) 181 579 kr 2019/2020 beslut till och med åk 3 2024/2025 
Rlksrekryterande estetlsk spetsutblldnlng 
ESMUSOS Estetiskt program inriktning musik (Hvitfeldtska gymnasiet Göteborg) 136 200 kr 2016/2017 

beslut om antagning tom 2019/2020 
Rlksldrottsutblldning. Beslut fr~n Skolverket tinns. Rlksldrottstörbundet lämnar bldrag. 

Friidrott (Göteborg) 
Handboll (Göteborg) 
Segling (Lerum) 

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). Beslut fr~n Skolverket finns. Till~gg 15 100 kr/ lagidrottsplats, 
18 100 kr/Indlviduell ldrottsplats enllgt rekommendatlon frän SKL uppräknat med GR-index 

Alings~s: Fotboll, Gymnastik, Handboll 
Göteborg: Badminton. Bandy. Basket. Boxning. Fotboll, Friidrott. Golf., Handboll, Innebandy. Ishockey. 
Konstäkning. Orientering Tennis. Truppgymnastik 
Härryda: Innebandy 
Kungsbacka: Fotboll, Handboll, Simning 
Kung~lv: Bandy. Rodd 
Lerum: Innebandy. Segling 
Partille: Bowling. Fotboll. Handboll 

Gymnaslesärskoleutblldningar I Pris 2020 
Nationella program 315 200 

Övriga principer tör prissättning 
Lärlingsutbildning - Pris enligt aktuellt programs gemensamma respektive inriktnings pris. 
Program med särskild hörselprofil prissätts genom avtal mellan respektive kommuner. 
Rg-gymnasiet (tillagg till nationellt programs kostnad enligt förordning (SKOLFS 1992:44)) 
Individuellt program inom gymnasiesärskolan prissätts genom avtal mellan respektive kommuner. 
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Beräkning index för interkommunal ersättning inom 
gymnasieskola och gymnasiesärskola 2020 

Beräkningsförutsättningar för viktning av index 

Viktning av ingäende indexdelar 

Personalkostnader 
- varav lärarpersonal 78% 
- varav övrig personal 22% 
Ovriga kostnader 
Kapitalkostnader 

2018 
63% 

2019 
63% 

2020 
63% 

36% 
1% 

36% 
1% 

36% 
1% 

100% 100% 100% 

I beräkningen av personalkostnader inräknas aktuell arbetsgivaravgift vid beräkningstillfället 

Indexförutsättningar Uppdateringar inför 2020 

Förändringsvärden 
Löneökning övriga personal 
Löneökning lärare 
Arbetsgivaravgifter 
KPI 
Internränta 

Totalvärden 
Arbetsgivaravgifter 
Internränta 
Summa Innan generell rationalisering 
Generell rationalisering 2019 
Generell rationalisering 2020 
Prisllsta Indexjustering per år 2019 respektive 2020 
Prlsllsta total Indexjustering för 2 år (2019 och 2020) 

Utfall Prognos Prognos 
2018 2019 2020 

3,10% 3,30% 
2,77% 2,69% 
-0,02% 1,00% 
2,50% 2,70% 
-0,25% 0,00% 

39,15% 40,15% 
1,50% 1,50% 

2.712% 3,032% 
-0,50% 

-0,50% 
2,212% 2,532% 

4,800% 

Senaste källa 
SKL 19:6 
Genomsnitt inom GR 
SKL 18:64 
SKL 19:6 
SKL 19:5 

SKL skrift 190502 
SKL 19:5 

UC 
UC 

Kommentar: 

Angivna indexförutsättningar viktas enligt ovan andelar och medför Slutvärde viktat index. 

2020 ärs prislista har i förslaget uppräknats med prognostiserade värden för 2019 samt justerats för 
senaste prognos 2020. Indexuppräkningen har gjorts för tv~ är och beräknas som index p~ index. 
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Jämförelse mellan Riksprislistan 2019 och GR-pris 2019 
GR-pris = Bokslut 2018 + index 2019 
Riksprislistan är inklusive måltider men exklusive moms 
Belopp anger kr/elev/är 

Gymnasieprogram Rlksprls- GR-pris Avvikelse Avvikelse 
lista 1 % 

Barn- och fritidsprogrammet 95000 110 800 15800 16,6% 
Bygg- och anläggningsprogrammet exklusive 
inriktningen anläggningsfordon 122 500 123 800 1 300 1,1% 
Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning 
anläggningsfordon 162 000 Finns ej i GR 
El- och energiprogrammet 115800 113 800 -2 000 -1,7% 
Ekonomiprogrammet 80500 82 700 2 200 2,7% 
Estetiska programmet exklusive inriktningen 
musik 107 500 
ES- Bild 101900 
ES- Dans 115 400 
ES - Estetik och media 110 300 
ES - Teater 108 200 
Estetiska programmet inriktningen musik 132 800 132 400 -400 -0,3% 
Fordons- och transportprogrammet exklusive 
inriktningen transport 137 300 
FT- Gemensamt år 1 139 300 
FT- Godshantering 158300 
FT- Karosseri och lack 149 200 
FT- Lastbil och mobila maskiner 155 200 
Ff - Personbil 147 800 
Fordons- och transportprogrammet inriktning 
transport 176 200 188 700 12 500 7,1% 
Handels- och administrationsprogrammet 95400 96900 1500 1,6% 
Hantverksprogrammet 113 200 
HV-Frisör 107 400 
HV-Textildesign 132 900 
HV- Hår- och makeupstylist 98800 
Hotell- och turismprogrammet 100100 101300 1 200 1,2% 
Humanistiska programmet 86400 93600 7 200 8,3% 
Industritekniska programmet 146 000 143100 -2 900 -2,0% 
Natu rvetenskapsprogram met 87600 86500 -1100 -1,3% 
Naturbruksprogrammet inriktning djur 188 800 119 300 -69 500 -36,8% 
Naturbruksprogrammet inriktning lantbruk 222 500 Finns ej i GR 
Naturbruksprogrammet inriktning skog 233 200 Finns ej i GR 

1 (2) 
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Förbundsstyrelsen 

Bilaga 4, Jämförelse IKE med riksprislistan inom gymnasieskola och 
gymnasiesärskola 
Datum: 2019-09-27, dnr 2019-00341.712 

GÖTEBORGS 
REGIONEN 

Gymnasieprogram Rikspris- GR-pris Avvikelse Avvikelse 
lista 1% 

Naturbruksprogrammet inriktning trädgärd 233 900 Finns ej i GR 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 134 000 134 000 0 0,0% 
Samhällsvetenskapsprogrammet 82 000 82 800 800 1,0% 
Teknikprogrammet 94000 91300 -2 700 -2,9% 
VVS- och fastighetsprogrammet 120 800 122 200 1400 1,2% 
Värd- och omsorgsprogrammet 99100 101000 1900 1,9% 

I Gymnasiesärskolan 340 200/ 307 500 [-32 700] -9,6% 

2 (2) 
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Kulturpris 2019
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Sektorn för utbildning och kultur
Agnesa Kasapolli

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-10-22 2019VFN569  867

Kulturpris 2019

Sammanfattning
Sektorn för utbildning och kultur har i uppdrag att föreslå mottagare av årets kulturpris. 
Välfärdsnämnden ska utse mottagare av priset. 

Kulturpriset är en belöning för en lång och trogen insats inom det kulturella området. 
Priset delas ut till en person eller organisation som är verksam inom Härryda kommun 
eller vars kulturella gärning på annat sätt har anknytning till kommunen.

Majoritetens presidium bereder ärendet. Förslag tillsammans med motivering lämnas till 
välfärdsnämnden. 

Mottagare av Härryda kommuns kulturpris erhåller 5000 kronor. Prisutdelning sker vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2019.

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden utser XX till mottagare av Härryda kommuns kulturpris 2019.

Päivi Malmsten
Sektorchef Karin Beckman

Verksamhetschef
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Kulturstipendium 2019
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Sektorn för utbildning och kultur
Agnesa Kasapolli

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-10-22 2019VFN570  867

Kulturstipendium 2019

Sammanfattning
Sektorn för utbildning och kultur har i uppdrag att föreslå mottagare av årets 
kulturstipendium, utifrån de stipendieansökningar som sektorn har mottagit under 
ansökningstiden. Välfärdsnämnden ska utse en mottagare av stipendiet.

Kulturstipendiet är avsett som ett stöd och en uppmuntran för fortsatt utbildning och 
utveckling inom det kulturella området. Stipendiet delas ut till en person eller 
organisation som är verksam inom Härryda kommun eller vars kulturella gärning på 
annat sätt har anknytning till kommunen. 

Majoritetens presidium bereder ärendet. Förslag tillsammans med motivering lämnas till 
välfärdsnämnden. 

Mottagare av Härryda kommuns kulturstipendium erhåller 10 000 kronor. Prisutdelning 
sker vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2019. 

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden utser XX till mottagare av Härryda kommuns kulturstipendium 2019.

Päivi Malmsten
Sektorschef Karin Beckman

Verksamhetschef
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Årets föreningsprofil 2019
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Sektorn för utbildning och kultur
Elin Rosén

Välfärdsnämnden

Datum Dnr
2019-10-21 2019VFN566  805

Årets föreningsprofil 2019

Sammanfattning
Sektorn för utbildning och kultur har i uppdrag att föreslå mottagare av årets 
föreningsprofil. Välfärdsnämnden ska utse mottagare av priset. 

Årets föreningsprofil är en belöning till medlem i förening som profilerat sig med en 
föreningsinsats utöver det vanliga. Insatsen ska vara ideell och gagna föreningens 
utveckling.

Majoritetens presidium bereder ärendet. Förslag tillsammans med motivering lämnas till 
välfärdsnämnden. 

Mottagare av årets föreningsprofil erhåller 5000 kronor. Prisutdelningen sker vid 
kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2019.

Förslag till beslut
Välfärdsnämnden utser xx till mottagare av årets föreningsprofil 2019.

Päivi Malmsten 
Sektorschef Karin Beckman  

Verksamhetschef
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Anmälningar till huvudman vid misstanke om 
kränkande behandling 2019
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Sektorn för utbildning och kulturutbildning och kultur

Datum 2019-10-2929 Dnr 2018VFN37 606

 

   
 

Anmälningar till huvudman vid misstanke om kränkande behandling 2019-11-13

Rektor Skola

Camilla Haglund

Susanne Flenner

Nina Agelii

Hanna Ranner

Martin Wennberg

Martin Wennberg

Martin Wennberg

Martin Wennberg

Hans Melin

Hans Melin

Hans Melin

Sanna Ingelstam

Gabriella Knutsson

Hans Melin

Hanna Ranner

Mikael Svensson

Gia Haraldsson

Gia Haraldsson

Gia Haraldsson

Sofia Björklund

Hans Melin

Hindås skola

Lunnaskolan

Säteriskolan

Vällsjöskolan

Landvetterskolan

Landvetterskolan

Landvetterskolan

Landvetterskolan

Önnerödsskolan

Önnerödsskolan

Önnerödsskolan

Ekdalaskolan

Lunnaskolan

Önnerödskolan

Vällsjöskolan

Hulebäcksgymnasiet

Rävlandaskolan

Rävlandaskolan

Rävlandaskolan

Landvetterskolan

Önnerödsskolan
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Anmälningar till huvudman om elevs frånvaro 
2019
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Sektorn för utbildning och kultur

Datum  Dnr 
2019-10-29  2019VFN242 606
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Anmälningar till huvudman om elevs frånvaro 2019-11-13

Beslutsfattare Skola

Kristina Edeland

Sofia Kareliusson

Djupedalskolan

Ekdalaskolan
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