Möte om Lunds kommuns
överuttag av interkommunal
ersättning för gymnasieplatser
Lomma kommun och KF Skåne 2019-02-20

Lund justerar lokalkostnaderna i
gymnasieskolan vid rapportering till SCB

Justering lokalkostnader vid rapportering till
SCB (tkr)
Antal elever i kommunal gymnasieskola i
kommunen
Justering per elev (kr)

Antal Lommaelever i Lunds skolor

2013

2014

2015

2016

2017

40 890

42 347

49 677

47 362

49 095

5 590
7 315

5 670
7 469

5 853
8 487

6 051
7 827

6 205
7 912

606

566

548

577

586 67,6%

Justering lokalkostnad per elev x antal
Lommaelever (kr) 4 432 798 4 227 231 4 651 118 4 516 257 4 636 530

Källa

Lunds kommun
Kolada nyckeltal N17820
Beräkning
Egen uppgift. Genomsnitt
(mars+nov/2).

Beräkning

Lomma kommun har betalt 22,5 mnkr för mycket under perioden
Ca 4,5 mnkr/år
2018 uppgift saknas ännu

lomma.se

Orsaker till överdebitering
Huvudorsak som är identifierad: Serviceförvaltningen i
Lunds kommun har ett resultatkrav på 80 mnkr/år –
vilket blåser upp hyreskostnaderna
Övrigt:
•Uppskrivning av fastigheternas värde 1993 och 1998
•Internräntan i Lunds kommun är 4%
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Brott mot självkostnadsprincipen
• Debiteringssättet bryter mot samverkansavtalet och Skollagen
• Interkommunalersättning tas ut som överstiger självkostnaden
och är ej avtalsenlig
• I samverkansavtal avseende gemensam beräkningsmodell för
interkommunal ersättning inom gymnasieskolan i Skåne från
2011 (revidering 2016) återges Skollagen 16 kap,51 § att ”Om
inte den anordnande huvudmannen och elevens hemkommun
kommer överens om annat ska den interkommunala ersättningen
motsvara anordnarens självkostnad”.
• Lunds kommun finansierar annan kommunal verksamhet med
hjälp av interkommunal ersättning för gymnasieplatser
lomma.se

Händelseutveckling

•Ekonomichefsmöte 180619
•Skrivelse från Lomma till Lund 180815
•Erhållet svar från Lund 181010
•Skrivelse från Lomma till Lund 181029
•Avstämningsmöte mellan kommunerna 181113
•Kommungemensamma skrivelsen till Lund 181212
•Samtal mellan Lommas och Lunds KSO:s
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Sammanfattning
•2013-2017 har Lund eliminerat 40,9 – 49,1 mnkr/år i
räkenskapssammandraget till SCB
•Motsvarar ett överuttag på 7 802 kr/elev och år
•Antagande om att Lund haft ca 40% av eleverna 2013
-2017 ger ett genomsnittligt överuttag av
interkommunal ersättning på totalt ca 27,5 mnkr/år
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Fortsatt process

•Kommunerna Burlöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lomma,
Sjöbo, Staffanstorp och Svedala har begärt rättelse
före 2019-03-31 annars vidtas rättsliga åtgärder
•Stämning förbereds med hjälp av advokatbyrå
•Vad blir nästa steg för Kommunförbundet Skåne?
Finns en plan?
•Lomma kommun önskar besked senast 8 mars
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