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Förslag till beslut 
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att justera programpriserna för el- och energiprogrammet, inriktningen dator- och 
kommunikationsteknik, årskurs 2 och 3 i enlighet med Skolverkets riksprislista. 
 
att yttra sig till Förvaltningsrätten i Uppsala i mål nr 117-16 enligt upprättat förslag. 
 
 
Ärendet 
IT-gymnasiet i Sverige AB (fortsättningsvis IT-gymnasiet) har överklagat den pedagogiska 
ersättningen vad gäller grundbeloppet för el- och energiprogrammet med inriktning dator- och 
kommunikationsteknik årskurs 1-3. Beslutet om ersättning till pedagogisk verksamhet 
fattades av utbildningsnämnden den 25 november 2015. IT-gymnasiet yrkar att 
förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut och fastställer att grundbeloppet för el- och 
energiprogrammet med inriktning dator- och kommunikationsteknik ska utgå i enlighet med 
Skolverkets riksprislista. 
 
Kommunen har el- och energiprogrammet i sitt utbud, men inte inriktningen dator- och 
kommunikationsteknik. Skolverkets riksprislista ska gälla för elever som går på en fristående 
gymnasieskola inom inriktningen dator- och kommunikationsteknik på el- och 
energiprogrammet i årskurserna 2 och 3. Grundbeloppet för årskurs 1 ska däremot 
bestämmas utifrån samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det 
program som kommunen erbjuder eftersom val av inriktning görs först till årskurs 2.  
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YTTRANDE 
 
Mål nr 117-16 
 
IT-gymnasiet i Sverige AB ./. Utbildningsnämnden i Uppsala kommun  
_________________________________________________________________________________ 
 
Utbildningsnämnden i Uppsala kommun (fortsättningsvis kommunen) har förelagts att yttra 
sig i målet.  
 
IT-gymnasiet i Sverige AB (fortsättningsvis IT-gymnasiet) yrkar att förvaltningsrätten 
upphäver kommunens beslut och fastställer att grundbeloppet för el- och energiprogrammet 
med inriktning dator- och kommunikationsteknik ska utgå i enlighet med Skolverkets 
riksprislista. 
 
Kommunen har bedömt och beslutat att Skolverkets riksprislista ska gälla för elever som går 
på en fristående gymnasieskola inom inriktningen dator- och kommunikationsteknik på el- 
och energiprogrammet i årskurserna 2 och 3. Ett nytt ersättningsbesked har av denna 
anledning skickats ut till IT-gymnasiet.  
 
Kommunen erbjuder el- och energiprogrammet med den nationella inriktningen energiteknik 
samt inriktningen elteknik. Det är korrekt att kommunen inte erbjuder den nationella 
inriktningen dator- och kommunikationsteknik.  
 
Till skillnad från vad IT-gymnasiet anför så har kommunen ett samverkansavtal med de 
närliggande kommunerna Tierp och Östhammar gällande den ifrågavarande inriktningen.  
 
Enligt 4 kap. 2 § gymnasieförordningen (2010:2039) får de nationella inriktningarna inom 
estetiska programmet, hantverksprogrammet, industritekniska programmet och 
naturbruksprogrammet börja det första läsåret medan övriga inriktningar får börja först det 
andra eller tredje läsåret. 
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Kommunen betalar ut ersättning med samma grundbelopp till såväl fristående som 
kommunala skolor. Olika inriktningar har olika behov av teknisk utrustning, lokaler, material 
m.m. Det är därför inte rimligt att de olika inriktningarna och årskurserna har lika stor 
ersättning. Kommunen har mot denna bakgrund valt att prissätta årskurs 1 till ett lägre belopp 
än årskurs 2 och 3. Det första året då eleverna läser gymnasie- och programgemensamma 
ämnen har kommunen således valt att sätta ett lägre grundbelopp. Det är först till årskurs 2 
som eleverna väljer inriktning. En elev som valt att börja sin utbildning på en gymnasieskola 
som erbjuder en eller flera nationella inriktningar kan till årskurs 2 välja att gå på en annan 
gymnasieskola som erbjuder en annan nationell inriktning. Flera kommuner (såsom 
Stockholm, Göteborg, Västerås, Norrköping och Eskilstuna) har valt att prissätta sina program 
respektive inriktningar på motsvarande sätt som Uppsala kommun, dvs. olika grundbelopp för 
de olika årskurserna beroende på inriktning. 
 
Sammanfattningsvis anser kommunen att grundbeloppet för årskurs 1 för el- och 
energiprogrammet ska bestämmas utifrån samma grunder som kommunen tillämpar vid 
fördelning av resurser till det program som kommunen erbjuder eftersom val av inriktning 
görs först till årskurs 2. 
 
 
Utbildningsnämnden 
 
 
 
 
Caroline Andersson  Solweig Wiktorsson 
Ordförande   Sekreterare 
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