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Ersättning till fristående gymnasieskolor för 
åren 2015-2016 

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslås besluta 

att berörda fristående gymnasieskolor verksamma i Uppsala kommun 2015-2016 ska 
kompenseras för underskottet i den kommunala huvudmannens gymnasieskola under 
angivna år genom ett extra tillskott motsvarande underskottet,  

att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att beräkna ersättningen till de fristående 
gymnasieskolorna utifrån samma principer som skedde inför utbetalningarna av det 
extra tillskottet för åren 2011-2014, och 

att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till rutin för hur 
kompensation ska ges till fristående verksamhet vid eventuella underskott i den 
kommunala verksamheten. 

Bakgrund 

Fristående gymnasieskolor verksamma i Uppsala under åren 2011-2014 anhöll under 
2015 om extra bidrag för pedagogisk verksamhet för dessa år. Bakgrunden var det 
uppkomna underskottet för den kommunala huvudmannens gymnasieskola för åren 
2011-2014. Utbildningsnämnden beslutade 2016 att avslå de fristående 
gymnasieskolornas ansökningar om extra bidrag. De fristående gymnasieskolorna 
överklagade utbildningsnämndens beslut och ärendena gick vidare till 
förvaltningsrätten. I juni 2018 biföll förvaltningsrätten alla överklaganden förutom ett 
och i avgörandet anges att berörda huvudmän ”ska kompenseras för den kommunala 
verksamhetens oreglerade underskott” för aktuella år. Målet återförvisades till 
utbildningsnämnden för ny handläggning och beräkning.  

Utbildningsnämnden överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten eftersom 
en av förvaltningsrättens domar hade avslagit överklagandet. Senare återkallade 
utbildningsnämnden överklagandet i de aktuella målen i kammarrätten utifrån en 
samlad bedömning att kommunen inte skulle kunna få rätt i kammarrätten. Med 
anledning av detta avskrev kammarrätten målen. Förvaltningsrättens domar vann 
därför laga kraft hösten 2018. 

Berörda fristående gymnasieskolor som var verksamma i Uppsala kommun under åren 
2011-2014 har i december 2018 ersatts för det uppkomna underskottet i den 
kommunala huvudmannens gymnasieskola under dessa år.  
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Föredragning 

I domarna från förvaltningsrätten slår rätten fast att berörda huvudmän ”ska 
kompenseras för den kommunala verksamhetens oreglerade underskott” för aktuella 
år. Målet återförvisas till utbildningsnämnden för ny handläggning och beräkning. I 
domen anger förvaltningsrätten att underskotten från den kommunala 
huvudmannens gymnasieskola ”kan betraktas som resurstillskott” och att ”tillskottet 
ska medges den fristående verksamheten som extra tillskott så snart tillskottets storlek 
är känd”. 
 
Utifrån ovanstående domar från förvaltningsrätten föreslår utbildningsförvaltningen 
att berörda fristående gymnasieskolor som varit verksamma i Uppsala kommun under 
åren 2015-2016 ska kompenseras för underskottet i den kommunala huvudmannens 
gymnasieskola under dessa år genom ett extra tillskott. Utbildningsförvaltningen 
föreslår vidare att förvaltningen får i uppdrag att beräkna ersättningen till de fristående 
gymnasieskolorna utifrån samma principer, på programnivå, som skedde inför 
utbetalningarna av det extra tillskottet för åren 2011-2014.  
 
Utbildningsförvaltningen föreslår vidare att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett 
förslag till rutin för hur kompensation ska ges till fristående verksamhet vid eventuella 
underskott i den kommunala verksamheten. 
 
Konsekvenser för barn/elever 
Inte aktuellt i detta ärende. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden för ersättningarna till de berörda fristående gymnasieskolorna 
reserverades i samband med bokslutet för år 2016. 
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