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Gymnasiesärskola och behörighets-
givande utbildning 
Förslag till beslut  
Utbildningsnämnden föreslås besluta  

att skicka skrivelse enligt bilaga till utbildningsdepartementet.  

Bakgrund 
I förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare, 

framgår kraven för lärares behörighet för undervisning i skola och gymnasieskola. I 

denna föreskrivs också kraven för lärares behörighet för undervisning i särskola och 

gymnasiesärskola.  

Det finns ett statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik. Tyvärr är inte detta 

statsbidrag avsett för lärare i gymnasiesärskolan, utan gäller bara för fortbildning av 

lärare i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan.  Detta trots att det i 
gymnasiesärskolan finns lärare som omfattas av förordningens krav på 

speciallärarexamen med inriktning mot utvecklingsstörning för att få behörighet. 

Föredragning 

Utbildningsförvaltningen finner det rimligt att även gymnasiesärskolans lärare ska 

omfattas av statsbidrag för fortbildning vilket också ligger inom ramen för punkt 52 i 
januariavtalet, som talar om en ambition med fler speciallärare.  Förvaltningen föreslår 
därför att nämnden skickar en skrivelse till utbildningsdepartementet med förslag att 

också särskolans lärare ska omfattas av det aktuella statsbidraget.   

Utbildningsförvaltningen 

Lars Romanus 
Tf. utbildningsdirektör 

Datum: Diarienummer: 

2019-10-07 UBN-2019-8610 

Utbildningsförvaltningen Utbildningsnämnden 

Handläggare:  

Ola Rick 
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I förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare, 
framgår kraven för lärares behörighet för undervisning i skola och gymnasieskola. I 
denna föreskrivs också kraven för lärares behörighet för undervisning i särskola och 

gymnasiesärskola.  

Det finns ett statsbidrag för högskolestudier i specialpedagogik1. Tyvärr är inte detta 

statsbidrag avsett för lärare i gymnasiesärskolan, utan gäller bara för fortbildning av 
lärare i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan.  Detta trots att det i 

gymnasiesärskolan finns lärare som omfattas av förordningens krav på 

speciallärarexamen med inriktning mot utvecklingsstörning för att få behörighet. 

Utbildningsnämnden finner det rimligt att även gymnasiesärskolans lärare ska 

omfattas av statsbidrag för fortbildning vilket också ligger inom ramen för punkt 52 i 
januariavtalet, som talar om en ambition med fler speciallärare.  

För utbildningsnämnden i Uppsala kommun 

Helena Hedman Skoglund 
Ordförande  Susanna Nordström 

Nämndsekreterare 

1 Förordning (2016:400) om statsbidrag för personalförstärkning inom elevhälsan och när det 

gäller specialpedagogiska insatser och för fortbildning när det gäller sådana insatser. 
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