
                                   
                                                                                    

 
Yttrande om interkommunal ersättning 
för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skolgång 
Laxå kommun har fått förfrågan att ta emot ett barn/elev folkbokförd i er kommun och inhämtar 
ert yttrande om interkommunal ersättning enligt skollagen 8 kap. 13 §, 9 kap. 13 §, 10 kap. 24-28 § 
                                                                                                                                                                                                           
Barnet/elevens för- och efternamn 

 
Personnummer 

 

Folkbokföringsadress                                      Folkbokföringskommun 
 

Barnet/elevens placering (skolans namn)               Ersättning begärs fr.o.m. 
 

Barnet/elevens placering (förskolans/fritidshemmets/pedagogiska omsorgens namn) Ersättning begärs fr.o.m. 

Laxå kommuns beslut: 
 

         Beviljar mottagande under förutsättning att interkommunal ersättning beviljas 
 

        Beviljar mottagande p.g.a. särskilda skäl under förutsättning att interkommunal ersättning beviljas. 
                Bedömning och underlag för eventuell merkostnader bifogas. 
 

        Avslår ansökan. Beslutsmotivering bifogas. 
 
 

 
Ansvarig för placeringen:........................................................................     Beslutsdatum:........................................ 
                                                       Skolchef Laxå kommun 
 

Hemkommunens yttrande 
Laxå kommun debiterar hela påbörjade kalendermånader med brytdatum 15:e i varje månad. 
 

   Interkommunal ersättning beviljas från: 
   
 

   Interkommunal ersättning avslås. Ange skäl:   
         
 
Barnpeng förskola helår: ........................................................................................................................................ 
 
Barnpeng pedagogisk omsorg helår: ……………………………………………………………………………………. 
 
Elevpeng fritidshem helår: ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Elevpeng grundskola/grundsärskola helår: ……………………………………………………………………………… 
 
 
Datum………………………                           Underskrift………………………………………………………………. 
 
Befattning:........................................    Namnförtydligande: ………………………………………………………… 
 
Postadress:……………………………………………………………………………………………………................... 
 
Telefon:………………………………………………….. 
 

 
Postadress:  
Laxå kommun  
Barn- och utbildningsverksamheten 
695 80 Laxå     
 

Ankomststämpel 



 
 

8 kap. 13 § Ett barn har rätt att bli mottaget i förskola med offentlig huvudman i en annan kommun än 
hemkommunen, om barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den 
kommunens förskola. Innan kommunen fattar beslut om att ta emot ett sådant barn ska den inhämta yttrande från 
barnets hemkommun. Efter önskemål av barnets vårdnadshavare får en kommun även i annat fall i sin förskola ta 
emot ett barn från en annan kommun. 

9 kap. 13 § Ett barn har rätt att bli mottaget i förskoleklass med offentlig huvudman i en annan kommun än den 
som ska svara för barnets utbildning, om barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att 
få gå i den kommunens förskoleklass. Innan kommunen fattar beslut om att för visst läsår ta emot ett sådant barn, 
ska den inhämta yttrande från barnets hemkommun. Efter önskemål av barnets vårdnadshavare får en kommun 
även i annat fall i sin förskoleklass ta emot ett barn från en annan kommun. 

10 kap. 24 § Hemkommunen ansvarar för att utbildning i grundskolan kommer till stånd för alla som enligt denna 
lag har rätt att gå i grundskolan och som inte fullgör sin skolgång på annat sätt. Skyldigheten enligt första stycket 
ska fullgöras genom att hemkommunen anordnar grundskola i den omfattning som krävs för att bereda utbildning 
för alla i kommunen som är berörda. Om det finns särskilda skäl, får hemkommunen komma överens med en 
annan kommun om att denna i sin grundskola ska ta emot elever vars grundskoleutbildning hemkommunen 
ansvarar för. 

10 kap. 25 § En elev har rätt att bli mottagen i en grundskola som anordnas av en annan kommun än den som 
ska svara för elevens utbildning, om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få 
gå i den kommunens grundskola. Innan kommunen fattar beslut om att för ett visst läsår ta emot en sådan elev 
ska den inhämta yttrande från elevens hemkommun. En elev som vistas i ett sådant hem för vård eller boende 
som avses i 6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) och som är beläget i en annan kommun än den som ska 
svara för elevens utbildning har rätt att bli mottagen i en grundskola i den kommun där eleven vistas. Lag 
(2015:176). 

26 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att kommuner får 
anordna särskild utbildning i sin grundskola. Föreskrifterna får innebära att elever från hela landet i mån av plats 
ska tas emot på utbildningen. 

27 § En kommun får även i andra fall än som avses i 24 § tredje stycket, 25 eller 26 § ta emot en elev från en 
annan kommun i sin grundskola efter önskemål av elevens vårdnadshavare. 

28 § En elev som har tagits emot i en kommuns grundskola ett visst läsår har rätt att gå kvar hela läsåret, även 
om de förhållanden som låg till grund för mottagandet ändras under läsåret. Om det för eleven återstår endast en 
årskurs, har eleven också rätt att gå kvar sista årskursen. 

 

 
                                 
 


