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Utbildningsnamnden 

Ersattningsnivaer 2015 for tillaggsbelopp for elever i fristaende 
gymnasieskola och gymnasiesarskola med omfattande behov av sarskilt 
stod 

Fi5rslag till beslut 
Utbildningsnamnden foreslas besluta 

att 	faststalla tilldggsbelopp 2015 for gymnasiesdrskola och fristaende gymnasieskola till en 
niva som motsvarar 53 procent av forvantad medianlonekostnad for en elevassistent 
2014 inklusive en upprakning pa 1,1 procent. 

Arendet 
Enligt 11 kap. 38 § skollagen ska ersattning i form av tilldggsbelopp ges for elever som har ett 
omfattande behov av sarskilt stod. 

Tilldggsbelopp ska avse extraordindra stodatgarder som inte har koppling till den vanliga 
undervisningen/utbildningen som t.ex. tekniska hjalpmedel, stod av assistent och anpassning 
av lokaler (prop.2008/09:171 s. 42). 

Uppsala Kommun har beslutat om programpriser som utgar till saval de kommunala som 
fristaende gymnasieskolorna och gymnasiesdrskoloma. Programprisema i Uppsala kommun 
ligger pa en hog niva jamfOrt med majoriteten av Sveriges kommuner. Via programpriserna 
ska gymnasieskoloma och gymnasiesdrskoloma klara av att inom sin egen verksamhet 
hantera de elever som är i behov av sarskilt stod men vilkas behov inte uppfyller kriterierna 
for tilldggsbelopp. Vid omfattande behov av stod kan kommunen besluta om tilldggsbelopp. 

2014 motsvarade tilldggsbeloppens storlek for fristaende gymnasieskola och 
gymnasiesdrskola 53 procent av fOrvantad medianlonekostnad for en elevassistent. For 2015 
saknas beslut om niva for tilldggsbelopp for dessa elever. Utbildningsforvaltningen foreslar 
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att den tidigare ersattningsnivan forblir oforandrad och behalls for 2015 forutom att 
ersattningarna raknas upp med 1,1 procent. FOr en elev i fristaende gymnasieskola och 
gymnasiesarskola som omfattas av tillaggsbelopp ger det 16 611 honor i ersattning vid 100 
procents stodbehov per manad. 

Ersattningsnivaer 2015 for fristhende gymnasieskola och gymnasiesarskola. 

Stodbehov 
del av dag 

timmar/ kr/ 
Manad 

kr/ar kr/ 
termin dag 

10 % 1 1 661 19 933 9 966 
20 % 2 3 322 39 866 19 933 
30 % 3 4 983 59 799 29 899 
40 % 4 6 644 79 732 39 866 
50 % 5 8 305 99 664 49 832 
60% 6 9 966 119 597 59 799 
70% 7 11 628 139 530 69 765 
80% 8 13 289 159 463 79 732 
90% 9 14 950 179 396 89 698 

100% 10 16 611 199 329 99 664 
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