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Vad kan vi hjälpa till med?

• Registrerar ny huvudmän, enheter och studievägar 

• Registrerar nya användare (namn, personnummer, e-post)

• Gör körningar 5:e, 10:e och 15:e

• Lägger in Utbildning Skaraborgs priser och vissa andra priser

• Skriver in och ut Naturbrukselever i IKE (Sötåsen, Svenljunga, Uddetorp)

• Lägger ut andra regioners prislistor på hemsidan

• Support och frågor mejla skaraborgike@skovde.se, kontaktar IST om det 

behövs

mailto:skaraborgike@skovde.se


Var hittar man information om Skaraborg IKE? 

https://www.utbildningskaraborg.se/sv/skolpersonal/ike/



Handböcker finns i systemet



Uppdatera uppgifter Dubbelplacerade elever, ingen får betalt.



Mejl om hur integrationskörningen har gått –

gäller kommuner med gymnasieskola

Mejl om integrationskörningen mellan elevregister och IKE är viktigt att någon/ 
några får i kommunen, meddela oss om e-post ska ändras.

Det går också att titta i systemet hur körningen har gått?



Integrationskörning mellan elevregister och 

IKE

Görs en gång per dygn måndag – fredag på kvällen.



Ekonomiska körningar

Den 5 och 10 varje månad görs en preliminär körning i IKE.

Den 15 varje månad görs den definitiva körningen.

Infaller 5, 10 eller 15 på en röd dag eller helg så görs körningen dagen efter.

Inga körningar görs i juli eller augusti.



Rapporter



Regleringstillfällen

Skolan där eleven är 
inskriven 31/8 får betalt för 
juli och augusti.

Slutar eleven den 28/8 
ingen ersättning, börjar 
eleven 4/9 blir det bara 
ersättning fr o m september.

Skolan där eleven är 
inskriven 31/8 får betalt för 
juli och augusti.

Slutar eleven den 28/8 
ingen ersättning, börjar 
eleven 4/9 blir det bara 
ersättning fr o m september.



Systemet justerar programpeng automatiskt 

en månad tillbaka

Exempel

Bidragslistan för Friskolorna läggs in för 2023 till feb-körningen.

Rättar för januari så att det blir rätt pris.



Systemet justerar programpeng automatiskt 

en månad tillbaka

Exempel

• Friskola har missat att sätta avbrottsdatum 2020-09-23. 

• Innebär att X-kommun har betalt för okt och nov.

• I dec-körningen autojusteras en månad tillbaka så att nov krediteras.

• För okt får X-kommun lägga in ett avdrag på enheten (Friskolan).

Endast kommuner kan lägga tillägg och avdrag, inte friskolor!



Elever som går på kommunal skola utanför Skaraborg

• Vissa kommuner utanför Skaraborg vill vara med och är upplagda i systemet.

• Ni kommuner ställer frågan om skolkommunen vill vara med i Skaraborg IKE, se 
brev och formulär/blankett.

• Hemkommunen skriver in elever på kommuner utanför Skaraborg. Skolkommunen 
utanför Skaraborg har endast läsrättighet.



Registrera nya huvudmän



Nytt formulär!



Elever som går på kommunal 

skola utanför Skaraborg

Alla kommuner vill inte vara med i 
Skaraborg IKE.

Meddela oss om vi ska lägga upp 
huvudman och enhet utan att koppla 
bankgiro.

Skriv in eleverna på skolan=orten och 
då försvinner de från KAA. 

Stäm av med KAA.



Skriva in elev utanför Skaraborg



Elev med tf-nummer

• Eleven ska kopplas till rätt kommun, annars sker ingen betalning.

• Hemkommunen kontaktar skararborgike@skovde.se som gör kopplingen.

mailto:skararborgike@skovde.se


Tillägg

• Endast kommuner kan lägga tillägg eller avdrag.

• Det går att lägga tillägg på elev eller på enhet.

• Tillägget måste senast vara registrerat vardag innan körningen för att komma 
med. Går alltså inte att göra samma dag eller lördag/söndag.



Tillägg

Alla tillägg regleras en månad tillbaka 
om det registreras på elev, men inte 
om man lägger det direkt på 
huvudman.



Skapa tillägg/avdrag

Går att skapa tillägg på 
flera elever samtidigt.



Nationell godkänd idrottsutbildning NIU

Belopp 2023 för NIU:

• 15 221 kr/år för lagidrott (1 352 kr/mån)

• 19 466 kr/år för individuell idrott (1 622 kr/mån)

19BIL36.PDF (skr.se)

https://skr.se/download/18.14995aea175214466cfde1e/1602849463347/19BIL36.PDF


Programinriktat val – IMV – tillägg

Riksprislistan - Skolverket

SKR:s handbok för gymnasieantagningen s.82
https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585
-660-5.pdf

År 2023: 

• 4400 kr per år och ämne som ska läsas upp

• endast första året

• plus programpengen

(Skolverket publicerar Riksprislistan den 31 januari 2023)

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/riksprislistan
https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-660-5.pdf


Hur ska rutinen se ut gällande IMV-tillägg?

• Skolan måste meddela elevens hemkommun vilka ämnen som eleven ska läsa 
upp. 

• Hemkommunen ska lägga tillägget på eleven.



Busskort

• Friskolan/skolkommunen skickar till den betalande kommunen en elevlista med de elever 
som skolan har lämnat ut busskort till och pris per termin för busskortet exkl moms.

• Den betalande kommunen lägger upp ett tillägg på dessa elever. Kontroll bör ske att 
dessa elever inte har fått inackorderingstillägg.

• Man kan markera de elever man vill göra tillägget på och sedan gör men endast en 
registrering. Man behöver alltså inte göra flera upplägg.

• Beloppet för busskorten ska läggas in exklusive moms, momsbeloppet räknar systemet 
ut själv

• Månadsbeloppet ex moms 2023 är 518 kr (ändras per kalenderår)

• Bustillägget justeras retroaktivt 1 månad precis som med programpengen. (nytt hösten 
2022)



Priser

Skaraborg IKE (antagningskansliet) lägger in följande priser i systemet:

• Prislista Utbildning Skaraborg - samverkanskommuner

• Bidragslista Utbildning Skaraborg – friskolor

• Naturbruk Uddetorp, Sötåsen och Svenljunga (VGR skickar faktura)



Vad lägger hemkommunen in för priser?

• Sin egen gymnasieskolas prislista 

• För kommuner utanför samverkansområdet läggs pris som tillägg på eleven

- förstahandsmottagen; skolkommunens pris

- andrahandsmottagen; lägsta pris av skolkommunens eller 
hemkommunens/samverkansområdets pris

• På studievägar med priskod AVTAL: GYSÄR, IMA, IMS, IMY, SPETS, RIKS



Ex.
Tidaholmselev går nationellt program eller IMV på kommunal skola i 
Skövde.

Priset hämtas från Skaraborgs prislista. 

IMV samma pris som nationellt program.



Ex.
Tidaholmselev går nationellt program eller IMV på friskola i Skövde.

Priset hämtas från:
1. Hemkommunens bidragslista om programmet finns i hemkommunen.
2. Skaraborgs bidragslista om inte programmet finns i hemkommunen.



Ex.
Tidaholmselev går nationellt program eller IMV på Naturbruk, Sötåsen.

Priset hämtas från:
VGR:s prislista 
VGR skickar faktura, använder sig inte av systemet för betalning.

Antagningskansliet lägger in Naturbrukspriser och skriver in elever i 
systemet.



Regelverket:

Utbildning Skaraborg –

interkommunal ersättning och bidrag till fristående gymnasieskolor

• Kommuner i samverkansområdet Skaraborg: 
Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, 
Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara.

Västra Götalandsregionen ansvarar för utbildning på naturbruksprogrammet 
enligt särskilt avtal.
VGR:s naturbrukskansli fastställer priser och bidrag för samtliga kommuner.



Kommunala gymnasieskolor inom 

samverkansområdet Skaraborg

• Prislista för nationella program fastställs av Utbildning Skaraborg och finns 
inlagd i systemet from 1 januari
Den gäller även för programinriktat individuellt val (IMV)
Prislistan gäller inom samverkansområdet. 

• Prislista registreras i IKE-systemet av administratör Utbildning Skaraborg

• För introduktionsprogram (ej IMV) betalas ersättning efter avtal mellan 
hemkommun och skolkommun. 

• Pris och tilläggsbelopp för att uppnå behörighet registreras på varje elev av 
hemkommun. 



Kommunala gymnasieskolor utanför 

samverkansområdet

• Elev antagen i första hand. Förstahandsmottagen är elev vars hemkommun, 
eller det samverkansområde som hemkommunen tillhör, ej erbjuder 
utbildningen. (Skollagen 16 kap 44§)
Om hemkommunen tecknat avtal om NIU med annan kommun är eleven 
antagen i första hand.

Skolkommunens pris gäller. Pris registreras på varje elev av hemkommunen 
om ersättningen regleras via IKE-systemet. 

• Elev antagen i andra hand. Lägsta priset av skolkommunens eller 
hemkommunens/samverkansområdets pris.

Pris registreras på varje elev av hemkommun.



Fristående gymnasieskolor inom och utom 

samverkansområdet

• Kommun med egen gymnasieskola: 

1. Bidrag beräknas på motsvarande program på egen gymnasieskola. 

2. Samverkansområdets bidragslista gäller om hemkommunen ej har 
programmet. 

3. Riksprislistan om programmet inte finns inom samverkansområdet

• För kommuner utan egen gymnasieskola: 

1. Samverkansområdets bidragslista. 

2. Riksprislistan om programmet inte finns inom samverkansområdet 

• För naturbruksprogrammet gäller naturbrukskansliets bidragsprislista



Naturbruksgymnasier med region/landsting 

som huvudman

Naturbruksgymnasier inom Västra Götaland

• Naturbrukskansliet fakturerar hemkommunen ett subventionerat pris.
Särskilda avräkningstillfällen enligt gällande avtal.

Naturbruksgymnasier utanför Västra Götaland med region/landsting som 
huvudman

• Naturbrukskansliets ordinarie prislista (bruttopris) gäller som hemkommunens 
pris. 
Elev antagen i första hand. Skolkommunens pris gäller.
Elev antagen i andra hand. Lägsta priset av skolkommunens eller 
naturbrukskansliets (hemkommunens) pris.

• Pris registreras på varje elev av hemkommunen om ersättningen regleras via 
IKE-systemet.



Fristående gymnasieskolor inom och utom 

samverkansområdet /forts

• Samverkansområdets bidraglista (inkl. naturbrukskansliet) registreras i 
systemet av administratör Utbildning Skaraborg

• Hemkommunens bidragslista registreras av hemkommunen i systemet

• Merkostnaden för naturbruksplatser i annan kommun/landsting/friskola 
(utanför samverkansområdet) kompenseras av Västra Götalandsregionen. 
Merkostnaden ersätts med mellanskillnaden på samverkanområdets 
subventionerade pris upp till debiterat pris, dock högst ordinarie pris enligt 
VGR. 

• Hemkommunen måste fakturera VGR för mellanskillnaden, en gång per termin. 
Gäller geografiskt utanför Västra Götaland, dvs hemkommunen får inte 
kompensation för mellanskillnad om friskolan finns i Trollhättan däremot om 
den finns i Jönköping.



Kommunal gymnasiesärskolor inom 
samverkansområdet

• Pris enligt varje kommuns fastställda prislista.
Tilläggsbelopp enligt individuella avtal.

• Pris registreras på varje elev av hemkommun.



Asylsökande elever (elev med tf-nummer)som går i 

skola utanför kommun där han/hon är placerad. 

• Nationellt program: Kommun där eleven är placerad av Migrationsverket 
(=hemkommun) betalar ersättning till skolkommun/friskola enligt prislista.

• Introduktionsprogram: Avtal mellan elevens hemkommun och 
skolkommunen.

Hemkommun ansöker om ersättning från Migrationsverket. (ej IMV)
(Hemkommun får bidrag från MV oavsett vad eleven studerar för något, den ska 
vara inskriven.)

Asylsökande elev har inte någon folkbokföringskod. Kontakta Antagningskansliet.



Tänk på…

Det finns flera områden som använder IST Regional Samverkan

IKE Halland

IKE Värmland

Sjuhärads elevdatabas

UEDB Stockholm

Ex. 

Är hemkommunen Skaraborg ska eleven finnas i Skaraborg IKE.

Går en elev på gymnasiet i Skövde, folkbokförd i Borås, så finns eleven i  
Sjuhärads elevdatabas.

OBS! Finns skillnader i hur systemet är uppbyggt. 



Övrigt?


