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Utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att  yttra sig till Förvaltningsrätten i Uppsala i mål nr 6781-15 enligt upprättat förslag. 
 
Ärendet 
 
Mikael Östling har överklagat utbildningsnämndens beslut om ersättning för pedagogisk 
verksamhet 2016. Han anför att nämnden behandlar olika verksamheter olika när det gäller 
införandet av den nya strukturersättningen vilket strider mot principen om lika villkor. 
Principerna för införandet av nya bidragsregler bör enligt Mikael Östling baseras på 
likabehandlingsprincipen på så sätt att förutsättningarna för anpassning av nya bidragsregler 
är desamma för samtliga verksamheter inom utbildningssektorn i Uppsala kommun.  
 
Mikael Östling har överklagat nämndens beslut den 25 november 2015 trots att det i själva 
verket är ett beslut av nämnden den 30 september 2015 (§ 170) som ifrågasätts. Då togs beslut 
om modellen för beräkning av strukturersättning till förskolor, grundskolor och 
gymnasieskolor. Det är i detta beslut som det fastställs hur beräkning av ersättning och hur 
genomförandet ska ske för de olika skolformerna, och det är därmed detta beslut som 
avhandlar frågan som klaganden argumenterar om.  
 
För det fall domstolen anser att klaganden, Mikael Östling, har rätt att få beslutet av den 30 
september 2015 prövat trots den långa tid som förflutit bör nämnden anföra att det utifrån att 
olika verksamhetsformer har olika betingelser inte är rimligt att en förändring måste 
genomföras på samma sätt. Då beslutet utgår från samma principer för alla som bedriver 
förskola respektive skola, strider det inte mot likabehandlingsprincipen.  
 
Förslag till yttrande redovisas i sin helhet i bilaga.   
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YTTRANDE 
 
Mål nr 6781-15 
 
Mikael Östling ./. Uppsala kommun angående laglighetsprövning enligt kommunallagen 
________________________________________________________________________________ 
 
Uppsala kommun (kommunen) är förelagd att yttra sig i ovan rubricerat mål. Med anledning 
därav vill utbildningsnämnden i Uppsala kommun (nämnden) anföra följande.  
 
Nämnden bestrider bifall till klagandens yrkande.  
 
Mikael Östling har överklagat nämndens beslut den 25 november 2015 trots att det i själva 
verket är ett beslut av nämnden den 30 september 2015 som ifrågasätts. Nämnda beslut 
bifogas. Nämnden vill uppmärksamma domstolen på detta förhållande och ifrågasätta om ett 
överklagande av beslutet från den 30 september kan överklagas efter så lång tid. Beslutet den 
25 november är ett beslut om ersättning som huvudmän till fristående skolor kan överklaga. 
Det beslutet bör således inte kunna överklagas enligt reglerna för laglighetsprövning i 10 kap. 
kommunallagen (1990:900). Internationella Engelska Skolan har också i egenskap av 
huvudman överklagat sistnämnda beslut. 
 
För det fall domstolen anser att klaganden, Mikael Östling, har rätt att få beslutet av den 30 
september 2015 prövat trots den långa tid som förflutit vill nämnden anföra följande.  
 
Kommunala bidrag till fristående skolor ska baseras på likabehandlingsprincipen. Klaganden 
menar att principerna för införandet av nya bidragsregler också bör baseras på 
likabehandlingsprincipen på så sätt att förutsättningarna för anpassning av nya bidragsregler 
är samma för samtliga verksamheter inom utbildningssektorn i Uppsala kommun. 
 
Beslut om modellen för beräkning av strukturersättning till förskolor, grundskolor och 
gymnasieskolor, fattades av nämnden den 30 september 2015 (§ 170, se bilaga). Det är i detta 
beslut som det fastställs hur beräkning av ersättning och hur genomförandet ska ske för de 
olika skolformerna, och det är därmed detta beslut som avhandlar frågan som klaganden 
argumenterar om.  
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Den 25 november 2015 (§ 215) beslutade nämnden om ersättningsbeloppen för 2016 utifrån 
beräkningar som byggde på principerna som fastställdes redan den 30 september 2015. 
Beslutet i november preciserar alltså beloppen som ska utbetalas till olika verksamheter och 
är en konsekvens av beslutet som fattades i september. Beslutet om ersättning skickades sedan 
ut till alla berörda huvudmän för förskolor och skolor. Internationella Engelska Skolan var en 
av de fristående skolorna som överklagade det beslutet. 
 
Beslutet (från den 30 september) om ny strukturersättning innebär att modellen för fördelning 
av resurser har ändrats i syfte att stärka förutsättningarna för de förskolor och skolor som har 
större utmaningar än andra enheter, ett ansvar som Uppsala kommun har enligt 2 kap. 8 a § 
skollagen. I denna paragraf anges att kommuner ska fördela resurser till utbildning inom 
skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Av 
beslutsunderlaget till beslutet den 30 september (sid. 2) framgår att nämnden betalar ut 
ersättning enligt samma principer till såväl fristående som kommunala förskolor och skolor.  
 
Nämnden har beslutat om en längre genomförandetid för förändringen när det gäller 
verksamheten i förskola. Som framgår av beslutsunderlaget (sid. 10) finns i förskolan ett antal 
mycket små enheter, vilket ökar sannolikheten för större variation i strukturersättning mellan 
åren, jämfört med större enheter. Dessa förskolor är dessutom oftast huvudmannens enda 
verksamhet och därmed finns ingen möjlighet att dämpa större förändringar.  Därför införs, 
speciellt för förskolan, en utfasning vid sänkt ersättning under en period av ett år. Sänkningen 
begränsas till maximalt 3 000 kronor per barn det första året. Resterande sänkning sker 
nästkommande år.  
 
Det finns även inom grundskolan på landsbygden små enheter, men som också framgår av 
beslutsunderlaget (sid. 10) kompenseras dessa i ersättningsmodellen för merkostnader.   
 
Utifrån att olika verksamhetsformer har olika betingelser är det inte rimligt att en förändring 
måste genomföras på samma sätt. Då beslutet utgår från samma principer för alla som 
bedriver förskola respektive skola, strider det inte mot likabehandlingsprincipen.  
 
Sammanfattningsvis är kommunens inställning att inget av det som klaganden anfört utgör 
grund för att anse att beslutet ska upphävas enligt 10 kap. 8 § kommunallagen.   
 
 
Utbildningsnämnden 
 
 
 
 
 
Caroline Andersson  Solweig Wiktorsson 
Ordförande   Sekreterare 
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Utbildningsnämnden 
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Mikael Östling ./. Uppsala kommun 
angående laglighetsprövning enligt kommunallagen 

Med detta brev får Ni handlingar i målet, aktbilaga 1, 2 och 5. 

Ni ska svara skriftligt. Svaret ska skickas till förvaltningsrätten och ha kommit in senast 
den 19 februari 2016. 

I svaret bör Ni ange om Ni går med på eller motsätter Er det som yrkas. Om Ni motsätter 
Er yrkandet bör Ni ange skälen för detta. Ni bör också ange om Ni har några bevis som Ni 
vill åberopa. I svaret bör Ni ange målnumret som finns längst upp till höger. 

Observera att målet kan komma att avgöras även om Ni inte svarar. 

Använd helst bara ett sätt att svara (via antingen vanlig post, e-post eller fax). Adresser 
finns nedan. 

Om Ni har några frågor kan Ni kontakta förvaltningsrätten. 

Anja Sten, domstolssekreterare 
Telefon 018-431 63 01 

Dok.Id 173233 
Postadress 	 Besöksadress 
Box 1853 	 Kungsgatan 49 
751 48 Uppsala 

Telefon 	 Telefax 
018-431 63 00 	018-431 63 43 
E-post: forvaltningsratteniuppsala@dom. se  
www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se  

Expeditionstid 
måndag — fredag 
08:00-16:00 
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FÖRVALTN.INGSRÄTTEN UPPSALA 

Engelska Skolan 

    

Till Förvaltningsrätten i Uppsala 
Box 1853 
751 48 Uppsala 

Klagande 
Mikael Östling, pers. nr. 19800828- 6950, rektor Internationella Engelska skolan i Uppsala 

Motpart 

Uppsala kommun, Utbildningsnämnden 

Överklagat beslut 
Beslut om ersättningar för pedagogisk verksamhet 2016, Utbildningsförvaltningen Uppsala 
kommun. Beslutet vidarebefordrat via mall den 3 december 2015. 

Saken 
Laglighetsprövning enligt 10 kap. 2 § Kommunallagen avseende beslut om och 
implementering av ny form av socioekonomisk strukturersättning i elevpengen för 2016. 

Yrkande 

Den klagande yrkar att beslutet om införande av ny form för socioekonomisk 
strukturersättning återförvisas till Uppsala kommuns utbildningsnämnd för nytt beslut om 
implementering och effektuering på motsvarande sätt som för verksamheten inom förskolan 
i Uppsala där motsvarande beslut om förändrad ersättningsmodell fasas in under en period 
om ett år. Skillnaden i verksamhetsform mellan grundskola och förskola kan inte motivera 
den dramatiska effekt denna omfattande förändring av ersättningsmodell som införs med 
omedelbar verkan mitt i läsåret 2015/2016 får för grundskolan medan verksamheten i 
förskolan ges möjligheter att anpassa sin verksamhet till den nya 
strukturersättningsmodellen genom infasning av modellen under en ettårsperiod. 

Grunder och omständigheter för ändring av beslutet 

Uppsala kommun beslutade den 30 september 2015 att införa en ny form av 
strukturersättning för förskola, grundskola och gymnasieskola. Konsekvenserna av den 
införda modellen kunde inte presenteras av förvaltningen vid införandet utan skulle komma 
att presenteras vid senare tillfälle. 
Av dokumentet "Ersättning för pedagogisk verksamhet 2016" kommunicerat via mall till 
rektor för IES Uppsala, Mikael Östling, den 3 december 2015 framgår de ekonomiska 
konsekvenserna av det av kommunen tidigare fattade beslutet. 
De ekonomiska konsekvenserna för Internationella Engelska skolan i Uppsala är att skolan 
mitt under verksamhetsåret 2015/2016 går miste om ca 5 miljoner kronor på årsbasis i form 
av utebliven ersättning. Detta motsvarar kostnaden för ca 10 lärartjänster. 



Den nya strukturersättningsmodellen innebär att den del av elevpengen som motsvarar 
socioekonomisk ersättning beräknas enligt ett system för oddskvoter där olika 
bakgrundsfaktorer ger olika viktning vid beräkning av det socioekonomiska tillägget. 

Internationella Engelska skolan i Uppsala har den största andelen nyanlända elever bland 
kommunens samtliga friskolor (5% av eleverna) men får, trots detta, genom den nya 
ersättningsmodellen 0 kronor i socioekonomiskt tillägg jämfört med ca 7.000 kronor per elev 
för samma elevgrupp under föregående termin, innevarande verksamhetsår. 

En fungerande skolverksamhet innebär att alla organisatoriska beslut bygger på en budget 
som utgår från de förutsättningar som är kända både gällande utgifter och inkomster. Den 
organisation som finns på plats i skolan i Uppsala för verksamhetsåret 2015/2016 bygger 
därför på de ekonomiska förutsättningar som varit kända vid budgetens sammanställande. 

Att under innevarande verksamhetsår införa en förändrad ersättningsmodell som ger en 
ekonomisk effekt av den storlek som det handlar om i detta fall innebär ytterst svåra 
förutsättningar för att även fortsättningsvis bedriva den verksamhet av erkänt god kvalitet 
som IES i Uppsala står för. 

Det står också helt klart att Utbildningsförvaltningen är medveten om den dramatiska effekt 
detta beslut kan komma att ha på verksamheternas fortlevnad. När man läser 
Utbildningsförvaltningens dokument "strukturersättning för förskola, grundskola och 
gymnasieskola" säger kommunen själv rörande införande av den förändrade 
ersättningsmodellen: 
"I förskolan finns ett antal mycket små enheter, vilket ökar sannolikheten för större variation 
i strukturersättning mellan åren, jämfört med större enheter. Dessa förskolor är dessutom 
oftast huvudmannens enda verksamhet och därmed finns ingen möjlighet att dämpa större 
förändringar. Därför införs, speciellt för förskolan, en utfasning vid sänkt ersättning under en 
period av ett år. Sänkningen begränsas till maximalt 3000 kronor per barn det första året. 
Resterande sänkning sker nästkommande år." 

Uttalandet innebär att Utbildningsnämnden i Uppsala väljer att behandla olika verksamheter 
olika när det gäller införandet av den nya strukturersättningen vilket strider mot principen 
om lika villkor. Kommunala bidrag till fristående skolor ska baseras på 
likabehandlingsprincipen. Detta innebär att bidragen ska bestämmas enligt samma grunder 
som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till egna kommunala skolor. Principerna 
för införande av nya bidragsregler bör också baseras på lika behandlingsprincipen på så sätt 
att förutsättningarna för anpassning av nya bidragsregler är de samma för samtliga 
verksamheter inom utbildningssektorn i Uppsala kommun. 

Uppsala den 18 december 2015 

Mikael Östling, rektor Internationella Engelska skolan Uppsala 

Bilagor: 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN UPPSALA,  

16 december 2015 17:29 

12/17/2015 Internationella Engelska Skolan e-post - Fwd: Ersättningsdokument pedagogisk verksamhet 2016 

Eva Andersson <eva.andersson@engelska.se> 

Fwd: Ersättningsdokument pedagogisk verksamhet 2016 
1 meddelande 

Mikael Östling <mikaeLostling.uppsala@engelska.se> 
Till: Eva Andersson <eva.andersson@engelska.se> 

Hej, 

det var detta dokument jag fick vidarebefordrat. Där står 3 december som datum. 
Forwarded message ----- 

From: Holström Ingrid <Ingrid.Holstrom@uppsala.se> 
Date: 2015-12-03 15:22 GMT+01:00 
Subject: Ersättningsdokument pedagogisk verksamhet 2016 
To: "Age Sanner Persson (annika@labanskolan.se)" <annika@labanskolan.se>, "rektor@glunten.se" 
<rektor@glunten.se>, Stina Jonsson <stina.jonsson@kunskapsskolan.se>, "Uppsala Montessoriskola , 
Rektor (eva@uppsalamontessori.se)" <eva@uppsalamontessori.se>, "Kunskapsskolan, Rektor 
(kerstin.larsson@kunskapsskolan.se)" <kerstin.larsson@kunskapsskolan.se>, "Musiklådans friskola 
(rektor@musikladan.se)' <rektor@musikladan.se>, "Hagmarkens personaldrivna skola AB, Rektor 
(berith@hagmarken.com)" <berith@hagmarken.com>, "Imanskolan, Rektor (khodr.ali@imanskOlan.se)" 
<khodr.ali@imanskolan.se>, "Skogstibbleskola, Rektor (Lnilsson@srkk.se)" <1.nilsson@srkk.se>, "Christer 
Fernqvist (christer.femqvist@raoulwallenbergskolan.se)" <christer.fernqvist@raoulwallenbergskolan.se>, 
"Ulrika Daniels (ulrika.daniels@kajanfriskola.se)" <ulrika.daniels@kajanfriskola.se>, "Livets ords krista skola 
Källskolan, Rektor (ann-sofLahlgren@loks.se)" <ann-soflahlgren@loks.se>, "Livets ords kristna skola 
Fridhemsskolan, Rektor (margareta.gustafsson@loks.se)" <margareta.gustafsson@loks.se>, 
"magnus.karlsson@loks.se" <rnagnus.karlsson@loks.se>, "Livets ords kristna skola Kyrkskolan 6-9, Rektor 
(helena.virsen@loks.se)" <helena.virsen@loks.se>, "J ENSEN Grundskola Uppsala. Rektor 
(ina.dannfors@jenseneducation.se)" <ina.dannfors@jenseneducation.se>, "Petronella Brehm 
(petronella.brehm@uppsalamusikklasser.se)" <petronella.brehm@uppsalamusikklasser.se>, "Uppsala 
Waldorfsgrundskola, Rektor (lena.olds@uppsalawaldorfskola.nu)" <lena.olds@uppsalawaldorfskola.nu>, 
"mikaeLostling@uppsala.engelska.se" <mikaeLostling@uppsala.engelska.se>, 
"kristin@uppsalaenskildaskola.com" <kristin@uppsalaenskildaskola.com>, "Asa bergström 
(asabergstrom@magelungen.com)" <asa.bergstrom@magelungen.com>, "Labanskolan, Huvudman 
(labanskolan@telia.com)" <labanskolan@telia.com>, "Manar Al-Houda, Huvudman (alhouda@telia.com)" 
<alhouda@telia.com>, "Glunten skola, Huvudman (exp@glunten.se)" <exp@glunten.se>, "Musiklådans 
friskola, Huvudman (styrelsen@musikladan.se)" <styrelsen@musikladan.se>, "Kunskapskolan Uppsala 
Norra, Huvudman (kenneth.nyman@kunskapsskolan.se)" <kenneth.nyman@kunskapsskolan.se>, "Uppsala 
Enskilda skola, Huvudman (malin.olsson@uppsalaenskildaskola.com)" <malin.olsson@ 
uppsalaenskildaskola.com>, "Uppsala Montessoriskola, Huvudman (info@uppsalamontessorlse)" 
<info@uppsalamontessori.se>, "Katarinaskolan, Huvudman (rektor@kataripaskolan.se)" 
<rektor@katarinaskolan.se>, "Hagmarkens personaldrivna skola AB, Huvudman (info@hagmarken.com)" 
<info@hagmarken.com>, "Imanskolan (info@imanskolan.se)" <info@imanskolan.se>, "Imanskolan, 
Huvudman (maged.imanskolan@hotmail.com)" <maged.imanskolan@hotmail.com>, "Skogstibbleskola, 
Huvudman (info@srkk.se)" <info@srkk.se>, "Raoul Wallenbergskolan, Huvudman 
(per.egon.johansson@ipk.se)" <peregon.johansson@ipk.se>, "A.R.T friskola, Huvudman 
(johan.ostlund@cvo.ser <johan.ostiund@cvo.se>, "Livets ords kristna skola Fridhemsskolan, Huvudman 
(maj-kristin.svedlund@livetsord.se)" <maj-kristin.svedlund@livetsord.se>, "Kunskapsskolan, Huvudman 
(info@kunskapsskolan.se)" <info@kunskapsskolan.se>, "Stiftelsen Uppsala Musikklasser, Huvudman 
(info@uppsalannusikklasser.se)" <info@uppsalamusikklasser.se>, "Uppsala Waldorfsgrundskola, Huvudman 
(skolan@uppsalawaldorfskola.nu)" <skolan@uppsalawaldorfskola.nu>, "Internationella Engelska skolan, 
Huvudman (info.uppsala@engelska.se)" <info.uppsala@engelska.se> 
Cc: Brundin Marie-Louise <marie-louise.brundin@uppsala.se> 

Hej! 

Här kommer hela ersättningsdokumentet som är beslutat i utbildningsnämnden (2015-11-25)för alla 
skolformer och som gäller för 2016. Grundbeloppet för grundskolan har räknats upp med 1,7 °k för 2016. En 
förändring för grundskolan är att strukturersättningen har ett tillägg för förskoleklass till och med årskurs 2 för 

https://mal  I.google.com/m  ail/u/0/7u1=2&ik=a161738d40&view=pt&search=inbox&th=151aba05ff211a84&slm I= 151aba05ff211a84 
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skolor med en elevsammansättning där index (av de kriterier som används i strukturmodellen) är över 100. 
Det innebär att yngre elever som behöver extra insatser ska få det. 

En annan förändring är att både större och mindre landsbygdsskolor får en extra ersättning. Anledningen är 
att Uppsalas landsbygd ska ges förutsättning att vara en levande bygd där barnen ska kunna gå i en 
närbelägen grundskola. 

För elever folkbokförda i Uppsala kommun som är berättigade till resor till och från skolan distribueras 
busskorten direkt till eleven av antagningsenheten. Någon ersättning för skolskjuts går därför inte ut till 
skolorna. 

Inom de närmsta veckorna kommer alla fristående grundskolor att få ett specifikt ersättningsdokument för 
2016 utskickat genom mall. 

Med vänlig hälsning 

INGRID HOLSTRÖM 

Utbud och tilldelning 

Utbildningsförvaltningen 

Stationsgatan 12 

Uppsala kommun 

018/727 13 58 

Postadress: 

Utbildningsförvaltningen 

753 75 Uppsala 

Best regards / Med vänliga hälsningar, 

Mikael Östling 
Principal 

Internationella Engelska Skolan Uppsala 

Genetikvägen 5, SE - 756 51 Uppsala 
+46 736 61 32 39 
www.engelska.se  mikael.ostling.uppsala@engelska.se  

Beslutade Ersättningar pedagogisk verksamhet 2016 151109.docx 
173K 
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Förskola 

Ersättningen för förskoleverksamhet består av grundbelopp, strukturersättning, ersättning för 
modersmål och vid bedömt behov tilläggsbelopp. Grundbeloppet avser ersättning för omsorg 
och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt material och utrustning, måltider, administration och 
lokaler. 
Grundbeloppet har räknats upp med 2,2 % för 2016. 
Förskolan kan även få ersättning vid extra öppethållande och vid öppethållande på tid då 
förskola inte erbjuds. 
Ersättning utgår till öppen förskoleverksamhet. 
En nyöppnad förskola får full ersättning under den första start månaden utifrån den beräknade 
max kapaciteten (antal barn). 

Grundbelopp 

Förskola, 10 timmar öppet per dag kr/barn och år 

1-2 år över 25 tim per vecka 134 971 
1-2 år tom 25 tim per vecka 107 274 

3-5 år över 25 tim per vecka 108 973 

3-5 år tom 25 tim per vecka 93 678 

Allmän förskola 70 206 

Annan pedagogisk omsorg, 10 timmar öppet per dag kr/barn och år 

1-2 år över 25 tim per vecka 114 798 

1-2 år tom 25 tim per vecka 87 101 

3-5 år över 25 tim per vecka 88 802 

3-5 år tom 25 tim per vecka 73 507 

Familjenätverk 72 193 

Tilläggsbelopp 

Tilläggsbelopp ges till barn som har bedömts ha omfattande behov av särskilt stöd enligt 
8 kap. 23§ skollagen. Bedömningen görs av myndighetsenheten inom individstöd. Beslut ges 
till förskoleenhet och följer inte barn vid byte av förskola inom kommunen. 

Tilläggs belopp för omfattande behov kr/barn/månad 

1 timme per vecka 700 

Modersmål 

Ersättning för modersmål ges för stöd till barn för att utveckla sitt modersmål enligt 8 kap.10 
§ skollagen. Bedömningen görs av modersmålsenheten. 



Extra öppethållande 
Öppethållande utöver 10 timmar per dag inom ramen för 
06.30 till 18.30 
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Modersmål kr/barn/år 
Modersmålsstöd, via egen personal 8 394 
Modersmålsstöd, via Modersmålsenheten 10 931 

Engångsbidrag asylsökande och barn med uppehållstillstånd 

Förskolor kan söka ett engångsbidrag på 12 000 kr per barn för asylsökande och för barn med 
uppehållstillstånd Bidraget är främst avsett att täcka de extra kostnader som förskolan har i 
samband med inskolningen. Ersättningen kan användas till extra personal, tolkstöd m.m. 

Extra öppethållande 

Omsorg under tid då förskola inte erbjuds 

Omsorg under tid då förskola inte erbjuds sker 
mellan klockan 18:30 och 06:30 vardagar samt 
lördagar, söndagar och helgdagar 

Ersättning (ersättningen avser 
per timme oavsett antal barn 
inom angivet intervall) 

1 till och med 5 barn som har beslut om rätt till omsorg 
på obekväm arbetstid 

325 kr/timme 

6 till och med 10 barn som har beslut om rätt till omsorg 
på obekväm arbetstid 

650 kr/timme 

11 till och med 15 barn som har beslut om rätt till omsorg 
på obekväm arbetstid 

975 kr/timme 

16 till och med 20 barn som har beslut om rätt till omsorg 
på obekväm arbetstid 

1 300 kr/ timme 

21 till och med 25 barn som har beslut om rätt till omsorg 
på obekväm arbetstid 

1 625 kr/timme 

Momskompensation till fristående förskolor 
Förskolan kompenseras i enlighet med skollagen löpande med sex procent på utbetald 
ersättning. Om regering eller riksdag under 2016 beslutar om förändring av procentsatsen i 
förordning eller lag kommer ersättningen att anpassas till detta. 

Öppen förskola 

Öppen förskola Års be lopp, kr 
Kommunal regi 9 628 000 

Fristående förskola 4 042 000 
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Strukturersättning 

Ersättningen beräknas enligt den strukturersättningsmodell som beslutats av 
utbildningsnämnden 2015-09-30. Ersättningen bygger på barnsammansättningen i september 
2015. Beloppen beräknades utifrån en genomsnittlig strukturersättning på 5 583 kronor per 
barn och år vilket motsvarar 4,6 % av kommunbidraget. Högsta ersättningen per barn och år 
är 30 tkr. 
För förskolor som tillkommer efter september 2015 kommer strukturersättningen att beräknas 
utifrån ett snitt av ersättningen för närbelägna förskolor. Enheter med mindre än  10 barn 
september 2015 erhåller en genomsnittlig strukturersättning med 5 583 kr per år och barn. 

Strukturers ättning kr/barn/år 
Almunge förskola 4 186 
Arkitektens förskola 1 724 
A_strakanens förskola 4 400 
Axelina förskola 2 269 
Backens förskola 1 250 
Balingsta nya förskola 84 
B amaS innets förskola (LiC a förskolor) 3 868 
B arnb kens förskola 1 387 
Barnhagens förskola 637 
Belh-nans förskola 15 532 
Berga Montessoriförskola 1 900 
Bergabitens förskola 6 780 
Berguvarna familj ed aghem 1-3 0 
Berwalds förskola 25 475 
Björkens förskoh 28 331 
B j örklinge familj e daghem 8 695 
Björklinge förskola ekonomisk Fristående t k 4 413 
Bo ländernas förskola 5 553 
Botulvs förskola 3 129 
Brune förskola 84 
Bullerbyns förskola 9 294 
Bytorgets förskola 378 
Bälingeby förskola 2 047 
Börjans förskola 1 032 
Dagbarnvårdare i Södra Hagunda 5 990 
Dagbarnvårdare Rasbo 4 377 
Dagbarnvårdare Vaksala 9 812 
Dalby hage förskola 2 747 
Danmarks förskola 915 
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Struktare rs ättnin' g kr/barn/år 
Diabasens förskola 7 927 
Diamantens Förskola AB 408 
Dirigentens förskola 15 114 
Ed d aförsko lan 30 000 
Ekeby förskola C-Fristående fiket 6 380 
Ekplantans förskola 522 
Ekuddens förskola 3 598 
Estia förskola .AB 11 458 
Familjedaghem Gränby 12 527 
Famifiedaghem Kvamgärd et/Bellman 9 841 
F amilj e daghem Nyby/F erlin 8 650 
Familjedaghemmen i Sunnersta 470 
Fasanens förskola 5 696 
Fiolbackens förskola 4 014 
Flogsta. förskola 3 699 
Flöjtens ffirskola 13 486 
Frodeparkens förskola 3 920 
Fullerö förskola 2 681 
Funbo förskola 954 
Fyrisvallens förskola 6 270 
Fyrisåns förskola 9 540 
Fålhagsledens förskola 2 418 
Förskolan Da Vinci 915 
Förskolan Framtiden 5 825 
F örsko lan Kasper 137 
Förskolan Laxen 137 
Förskolan Lingonblomman C-Fristående fsket 4 049 
Förskolan Mollys Farm 337 
Förskolan Näktergalen Uppsala Waldoifsk 4 472 
Förskolan Småfolket - 1 ur och skur 0 
Förskolan Swedenborg (LiCa förskolor) 1 040 
F ö rskolan Tittut 702 
F öräldrakooperativet Ekoxen Ekonomisk fö 3 292 
Föräldrakooperativet Ekoxen Storvreta Ek 569 
Föräldrakooperativet Ekoxen Vaksala Ek 2 263 
Gamla Uppsala förskola 1 331 
Gamla Uppsala Montessoriförskola 10 367 
Gladers förskola 400 
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Strukturers ättning kr/barn/år 
Glimmerns förskola 12 618 
Glinets förskola 0 
Gluntens Montessoriskola 3 260 
Grannbarnens förskola 1 255 
Gro dans förskola 7 163 
Grönänge förskola 1 592 
Gudrun/Gunnars förskola 5 446 
Gåsens förskola 549 
Gåvsta förskola 3 511 
Hagmarkens förskola 937 
Hemmings förskola 1 709 
Himmelsvägens förskola 688 
Hugo Alfv6ns förskola 14 312 
Humlans förskola C-Fristående t ket 0 
Hyttans förskola 262 
Hällby förskola 4 869 
Höganäs förskola 2 672 
I Ur och Skur Flei 	amiljsystem N orby 1 907 
I Ur och Skur Pinneman 320 
Iors förskola 874 
Jensen Education school AB 7 322 
Jumkil familjedaghem 8 803 
Järlåsa förskola 3 462 
K amomillens förskola 6 833 
Karlavagnens förskola 2 292 
Kastanjens Montessoriförskola 3 985 
Kids2Home Karlsro 11 544 
Kids2Home Lindbacken 2 291 
Kids2Home Seminariet AB 6 766 
Kids2Home Årsta 10 505 
Kims förskola 236 
K lo ckarb o ls förskola 3 070 
K oj ans förskola 0 
Kråkskogens förskola 4 853 
Kullens förskola 3 548 
Kullerstenens förskola 9 424 
Kyrkklockans förskola 9 292 
K åbo familj edaghem 1 537 
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Strukture rs ättning kr/barn/år 
K åbo föräldrakooperativ 2 738 
Kåbo ängars förskola C-Fristående fket 1 178 
K ällp arkens förskola 9 265 
Lagerlöf förskola 15 338 
Lammets förskola 11 142 
Lilla  Academia AB 1 7 725 
Lilla Academia AB 3 4 332 
Lilla Academia AB 4 11 892 
Lill-Skutts förskola 4 567 
Lillvretens förskola 1 355 
Lindparkens förskola 0 
Lingonbackens förskola 298 
Lurisens natursmarta förskola 5 639 
Lustigkullens förskola 3 223 
Luthagens familjedaghem 522 
Luthagens ärskola 756 
Lyckebo förskola 6 846 
Länna förskola 2 036 
Löfteslandets förskola 3 709 
Lövstalöts förskola 2 606 
Majgårdens förskola 2 354 
Malma backe förskola AB 4 870 
Malmvågens förskola 2 150 
Manar Al-Houda kooperativ 30 000 
Myggans förskola 0 
Myrgångens förskola 1 309 
Nyponets förskola 4 783 
Närdaghemmet 0 
Näsdalens förskola 262 
Opalens förskola 5 158 
0 n 	p arkens förskola 1 284 
Parkens förskola 14 819 
Peterslund förskola 6 466 
P Hinkens Montessoriförskola 0 
Pillan och Tillans förskola AB 522 
Plantans förskola 1 337 
Rackarbergets förskola 2 579 
Rackarungen kooperativ 1 255 
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Strukturers ättning kr/barn/år 
Ramsjö förskola 3 505 
Ramsta förskola 3 276 
Ringarens förskola 14 017 
Ringmurens förskola 12 548 
Rosendals förskola 4 097 
Rosengården Waldor 	örskola 4 229 
Röda Stugans förskola 400 
Rödmyrans förskola 2 856 
S alab acke förskola 9 674 
S anabil Al Hanan förskola 25 509 
Semanders förskola 3 538 
Silikatets förskola 6 787 
Sjurnilaskogens förskola 1 616 
Skobackens förskola 267 
Skogstorpets förskola 171 
Skrindans förskola (LiCa förskolor) 5 627 
Skyttorps förskola 2 195 
Skyttorpskottama (del av C-Fristående fiket) 5 512 
S lavsta förskola 7 684 
Smulans förskola 2 063 
Småbamsskolan Liten Lär 4 868 
Småkottama i Uppsala Kommu 0 
Solrosens förskola 0 
Solskenets förskola 10 247 
Solstugans förskola 2 314 
Sopranens förskola 21 242 
Spinnrockens förskola 20 500 
Stabby Montessoriförskola 1 880 
Sten Stures förskola 884 
Stenhammars förskola 25 216 
Stenhällens förskola 9 424 
Stenrösets förskola 21 555 
Stentrollens familjedaghem 1-3 905 
Sunnersta Naturförskola (LiCa förskolor) 0 
Svanens förskola 7 327 
Svartbäckens ffirskola 3 865 
Svartbäckens Montessoriförskola 0 
S ävja förskola 9 552 
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Strukturers ättning kr/barn/år 
Tallens förskola CF 1 513 
Tellusbarn Sparrisen 7 235 
Tellusbam Tulpanen 24 818 
Trollungarna - familjedaghem 16 299 
Tullmästaren förskola 6 829 
Tuna Backars förskola 3 347 
Tunabarnens förskola 3 996 
Täljstenens förskola 6 930 
Tärningens lekskola 10 745 
Ugglans förskola 387 
Ulleråkers förskola 1 985 
Uppsala Montessori AB 6 003 
Uppsala Montessoriförskola 0 
Upp s ävj a förskola 1416 
Vallvägens förskola 609 
Valsätra förskola 6 059 
Videungens Montessoriförskola 0 
Vildrosens förskola 1 858 
Vintergatans förskola 505 
Voksenåsens förskola 6 290 
Von Bahrs förskola 14 811 
Vreta näs förskola AB 0 
Vretens förskola 4 775 
Vått och Tort 	I minidagis 0 
Vänge förskola 2 885 
Väpnarens förskola 6 260 
Västra Stenhagens förskola 789 
Växthuset förskola 5 051 
Yrsa förskola 0 
Åkerlänna familjedaghem 8 065 
Årilcets förskola 131 
Årstap arkens förskola 2 287 
Äppellundens förskola 2 435 
Ofre Slotts ffirskola 4 939 
Österledens förskola 3 990 
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Interkommunal ersättning från Uppsala kommun — förskola 

Barn folkbokförd i Uppsala kommun som tas emot i annan kommun 

Ersättningarna gäller när en annan kommun tar emot ett barn folkbokfört i Uppsala i enlighet 
med 8 kap. 17 § skollagen. Mottagande samt avlämnande av barnet skall meddelas Uppsala 
kommun snarast. Ersättning sker månadsvis. 
Uppsala kommun förbehåller sig rätten att återkräva delar av denna ersättning i den händelse 
barnet ändrar sin folkbokföring eller slutar sin skolgång i annan kommun. Ersättning utgår 
alltså endast för den tid eleven varit folkbokförd i Uppsala och samtidigt gått i skola i 
mottagande kommun. 
Alla eventuella kostnader för stödåtgärder ingår i ersättningen. Skulle större behov av stöd 
föreligga kommer ersättning endast att ges från det datum som en skriftlig överenskommelse 
om detta tecknats med Uppsala kommun. Anmälan ska göras i god tid innan åtgärden 
påbörjas — retroaktiv ersättning betalas inte. 
Uppsala kommun tillämpar maxtaxa. Föräldraavgiften debiteras av Uppsala kommun. 

Förskola Årsbelopp, kr Månadsbelopp 

1-2 år över 25 tim per vecka 140 554 11 713 

1-2 år tom 25 tim per vecka 112 857 9 405 

3-5 år över 25 tim per vecka 114 556 9 546 

3-5 år tom 25 tim per vecka 99 261 8 272 

Allmän förskola 75 789 6 316 

Annan pe dagogis k omsorg Årsbelopp, kr Månads belopp 

1-2 år över 25 tim per vecka 120 381 10 032 

1-2 år tom 25 tim per vecka 92 684 7 724 

3-5 år över 25 tim per vecka 94 385 7 865 

3-5 år tom 25 firn per vecka 79 090 6 591 
Ersättningarna inkluderar en genomsnittlig strukturersättning på 5 583 kronor. 

För barn folkbokförda i annan kommun som tas emot av Uppsala kommun gäller 
hemkommunens prislista. 



13 (37) 

Grundskola, förskoleklass och fritidshem 
Ersättningen för verksamhet vid grundskola, förskoleklass och fritidshem består av 
grundbelopp, strukturersättning och till fristående grundskolor tilläggsbelopp vid bedömt 
behov. 
Grundbeloppet för grundskola avser ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, 
måltider och lokaler. En administrativ ersättning utgör 3 % av grundbeloppet. 
Grundbeloppet för fritidshem avser ersättning för omsorg och pedagogisk verksamhet, 
pedagogiskt material och utrustning, måltider, administration och lokaler. 
Grundbeloppet har räknats upp med 1,7 % för 2016. 
Grundskolan får även ersättning för elever som är nyanlända till Sverige. Skolor på landet får 
en extra ersättning. 

Grundbelopp 

Grunds kola kr/elev och år 
Förskoleklass 55 223 

Årskurs 1-3 62 897 

Årskurs 4-6 68 399 

Årskurs 7-9 78 654 

Fritidshem för barn i förskoleklass och skolår 1 — 6 31 776 

Tilläggsbelopp för elev i fristående grundskola 

Tilläggsbelopp ges till elev som har bedömts ha omfattande behov av särskilt stöd enligt 
9 kap. 21 §, 10 kap. 39 § samt 14 kap. 17 § skollagen. Bedömningen görs av 
myndighetensenheten inom individstöd. Beslut ges till skolenhet och följer inte elev vid 
skolbyte inom kommunen. 

Tilläggs belopp för omfattande behov kr/barn/månad 
Förskoleklass och grundskola, 1 timme per vecka 332 

Fritidshem, 1 timme per vecka 332 

Modersmål 

Ersättning för modersmål ges för stöd till barn för att utveckla sitt modersmål enligt 10 kap. 
7 § samt 10 kap. 39§ skollagen. Bedömningen görs av språkskolan. 

Modersmål kr/bam och år 

Modersmålsstöd 6 985 
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Nyanlända elever 
Skolorna ersätts månatligen för elever som invandrat de senaste tre åren. Beloppet beror dels 
på hur lång tid det är sedan eleven invandrade, dels på vilken kategori länder eleven kommer 
från och dels på vilken årskurs eleven börjar i svensk skola. Ersättning ges endast för elever 
från länder utanför Norden. 
Från och med att en elev registreras som nyanländ i det skoladministrativa systemet Extens 
ges ersättning med 1/12 per månad av angivet belopp under angiven tid. Ersättningen följer 
eleven vid skolbyte inom kommunen. 

Årlig ersättning för nyanlända elever 

Årskurs vid 
invandring månad 1-24 månad 25-36 

Från land med lågt eller 
medel HDI * 

Åk F-3 54 000 27 000 
Åk 4-6 72 000 36 000 
Åk 7-9 90 000 45 000 

Från land med högt eller 
mycket högt HDI * 

Åk F-3 18 000 9 000 
Åk 4-6 27 000 13 500 
Åk 7-9 36 000 27 000 

*Human Development Index (HDI) är ett mått på ett lands levnadsförhållanden samt 
ekonomiska och sociala utveckling. 

Föräldraavgift fritidshem/förskola 

I de fall en fristående huvudman tar emot föräldraavgiften för fritidshem, öppen 
fritidsverksamhet eller förskola reduceras ersättningen med motsvarande summa. 

Ersättning under tid då fritidshem inte erbjuds 

Omsorg under tid då fritidshem inte erbjuds sker 
mellan klockan 18:30 och 06:30 vardagar samt 
lördagar, söndagar och helgdagar 

Ersättning (e is ättningen avser 
per timme oavsett antal barn 
inom angivet intervall) 

1 till och med 5 barn som har beslut om rätt till omsorg 
på obekväm arbetstid 

325 kr/timme 

6 till och med 10 barn som har beslut om rätt till omsorg 
på obekväm arbetstid 

650 kr / timme 

11 till och med 15 barn som har beslut om rätt till omsorg 
på obekväm arbetstid 

975 kr /timme 

16 till och med 20 bam som har beslut om rätt till omsorg 
på obekväm arbetstid 

1 300 kr/ timme 

21 till och med 25 barn som har beslut om rätt till omsorg 
på obekväm arbetstid 	 _ 

1 625 kr/timme 
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Strukturersättning 
Ersättningen beräknas enligt den strukturersättningsmodell som beslutats av 
utbildningsnämnden 2015-09-30. Ersättningen bygger på elevsammansättningen i september 
2015. Beloppen beräknades utifrån en genomsnittlig strukturersättning på 7 352 kronor per 
elev och år vilket motsvarar 7,7 % av kommunbidraget. Högsta ersättningen per elev och år är 
25 tkr. 
Dessutom tillkommer ett tillägg för elever i förskoleklass till och med årskurs 2 för skolor 
med elevsammansättning där index är över 100. Varje indexenhet över hundra genererar 60 
kronor. Den sammanlagda ersättningen per skola är dock alltid 25 tkr. 
För grundskolor som tillkommer efter september 2015 kommer strukturersättningen att 
beräknas utifrån ett snitt av ersättningen för närbelägna skolor. 
Ersättning per elev och år i förskoleklass och grundskolans å'rkurs 1-9 

Strukturersättning kr/elev/år Varav ers. fsldc-åk 2 

Almtunaskolan 1 106 

Almunge skola 12 059 1 483 

B ergaskolan 0 

Björldinge skola 6 097 219 

Bj örkvallsskolan 9 743 

Bälinge skola 1 276 

Börje skola 0 

Danmarks skola 0 

Domarringens skola 1 184 

Ekuddens skola 0 

Eriksbergs skolan 10 499 

Eriksskolan 330 

Flogstaskolan 359 

Fredrika Bremerskolan 14 639 2 542 

Funbo skola 796 

Gamla Uppsala skola 0 

Gluntens Montessoriskola 0 

Gottsundaskolan 24 230 

Gränbyskolan 17 899 

Gåvsta skola 7 127 

Hagmarkens Skola 495 

Hågadalsskolan 7 218 341 

Imanskolan 25 000 10 887 
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Internationella Engelska Skolan 0 

Jensen Grundskola Uppsala 11 315 2 825 

Johannesbäcksskolan 22 411 2 639 

Jumkils skola 6 648 1 024 

Järlåsa skola 7 958 580 

Katarinaskolan 0 

Knutby skola 13 337 1 233 

Kunskapsskolan Uppsala 2 086 

Kunskapsskolan Uppsala Norra 1 964 

Kvamgärdesskolan 18 405 2 977 

Liljeforsskolan 25 000 5 147 

Livets ords kristna skola Fridhemsskolan 0 

Livets ords kristna skola Kyrkskolan 7 172 

Livets ords kristna skola Källskolan 12 512 1 048 

Livets ords kristna skola Trädgårdsskola 10 391 

Länna skola 1 768 : 
Malmaskolan 0 

Manar Al-Houda kooperativ 25 000 10 245 

Musiklådans Friskola 23 220 3 612 

Nannaskolan 6 718 

Nåntunaskolan 0 

Pluggparadiset 594 

Ramsta skola 1 415 

Raoul Wallenbergskolan Uppsala 7 227 

Skuttunge skola 10 957 1 713 

Skyttorps skola 12 913 1 493 

Stavby skola 5 532 

Stiftelsen Uppsala Musikklasser 0 

Stordammens skola 18 796 2 582 

Storvretaskolan 4 932 

Sunnerstaskolan 0 

Sverkerskolan 1 755 

Tiundaskolan 2 735 
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Treklangens skola 25 000 9 052 

Tuna skola 10 174 328 

Tunabergsskolan 2 889 

Uppsala Enskilda Skola 4 454 

Uppsala Montessoriskola 14 845 2 219 

Uppsala Waldorfskola 4 554 

Uppsävjaskolan 0 

Vaksalaskolan 7 147 

Valsätraskolan 7 498 788 

Vattholmaskolan 2 396 

von Bahrs skola 25 000 4 875 

Vänge skola 2 606 

Västra Stenhagenskolan 16 871 376 

Växthuset skola 21 895 3 834 

Åkerlänna skola 21 317 3 125 

Ångelstaskolan 2 479 

Årstaskolan 11 833 1 247 

Ärentunaskolan 11 650 

Östra Stenhagenskolan 12 166 1 739 

Kajan Friskola, SAMSA skolans fristående grundskola och Magelungens fristående 
grundskola 

Kajan Friskola, SAMSA skolans fristående grundskola och Magelungens fristående 
grundskola har så små elevtal att en beräkning av strukturersättning som för övriga skolor inte 
blir rättvisande. En enda elev kan innebära stor höjning eller minskning av ersättningens 
storlek. Därför är strukturersättningen till dessa skolor den för kommunen genomsnittliga, 
7 352 kr per elev och år. 

Ersättning till grundskolor på landsbygden 

Utbildningsnämnden ger utöver grundbelopp, strukturersättning och tilläggsbelopp extra 
ersättning till skolor på landsbygden. Anledningen till detta är att Uppsalas landsbygd ska ges 
förutsättning att vara en levande bygd där barnen ska kunna gå i en närbelägen grundskola. 

För att räknas som en skola på landsbygden ska följande kriterier uppfyllas: 
- Skolan ska vara belägen utanför Uppsala och Storvreta tätort 
- Skolan ska vara den enda skolan i orten 
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För att räknas som en liten skola på landsbygden tillkommer kriteriet: 
- 	Skolan ska ha fåne än 100 elever totalt, eller färre än 20 elever i genomsnitt per 

årskurs. 
Ersättningen ges som en ersättning per årskurs enligt tabellen nedan. 

Skolans storlek Årskurser Ersättning per 
årskurs 

Liten skola F — årskurs 6 153 283 kr 
Liten skola Årskurs 7— 9 306 566 kr 
Större skola F — årskurs 6 76 641 kr 
Större skola Årskurs 7— 9 153 283 kr 

Ersättningen ges som en totalsumma till skolan och gäller för ett kalenderår. 

Liten skola på 
landsbygden Åk F -6 Åk 7 - 9 Tot. ersättning 

2016 

Börje skola 1 072 982 0 1 072 982 

Jumkils skola 1 072 982 0 1 072 982 

Järlåsa skola 1 072 982 0 1 072 982 

Knutby 1 072 982 0 1 072 982 

Länna skola 613 132 0 613 132 

Skuttunge skola 919 698 0 919 698 

Skyttorps skola 919 698 0 919 698 

Stavby skola 1 072 982 613 132 1 686 114 

Tunaskola 1 072 982 919 698 1 992 680 

Åkerlänna skola 919 698 0 919 698 

totalt: 9 810 117 1 532 831 11 342 948 

För större skolor på landsbygden beräknas ett påslag som är 50 % av gällande 
ersättningsnivåer för de små skolorna. 

Större skola på 
landsbygden Åk F -6 Åk 7 - 9 

Total 
ersättning 
2016 

Almunge skola 536 487 459 849 996 336 

Björklinge skola 459 846 0 459 846 

Björkvallsskolan 76 641 459 849 536 490 

Danmarks skola 459 846 0 459 846 

Funbo skola 306 564 0 306 564 

Gåvsta skola 536 487 459 849 996 336 

Ramsta skola 536 487 0 536 487 

Vattholmaskolan 459 846 0 459 846 

Vänge skola 536 487 0 536 487 

Totalt 3 908 692 1 379 548 5 288 240 
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Kompensation för mervärdesskatt till fristående grundskolor 

Skolan kompenseras i enlighet med skollagen löpande med sex procent av utbetald ersättning. 
Om regering eller riksdag under 2016 beslutar om förändring av procentsatsen i förordning 
eller lag kommer ersättningen att anpassas till detta. 

Skolskjuts 

110 kap. 32§ och 40§ skollagen regleras rätten till kostnadsfri skolskjuts. Dessutom finns det 
kommunala beslut som reglerar bestämmelser runt avståndsvillkor, trafikförhållanden, 
elevens funktionsnedsättning och annan särskild omständighet (BUN-2008-0016.10). 
För mer information se Uppsala kommuns Reglemente för skolskjuts och andra elevresor. 
För elever folkbokförda i Uppsala kommun som är berättigade till resor till och från skolan 
distribueras busskorten direkt till eleven av antagningsenheten. 
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Interkommunal ersättning från Uppsala kommun — grundskola 

Elev folkbokförd i Uppsala kommun som tas emot av annan kommun 

Ersättningarna gäller när en annan kommun tar emot en elev folkbokförd i Uppsala i enlighet 
med 10 kap. 25 §, 27§ och 34§ skollagen. Mottagande samt avlämnande av elev skall 
meddelas Uppsala kommun snarast. Ersättning sker månadsvis. 
Uppsala kommun förbehåller sig rätten att återkräva delar av denna ersättning i den händelse 
eleverna ändrar sin folkbokföring eller slutar sin skolgång i annan kommun. Ersättning utgår 
endast för den tid eleven varit folkbokförd i Uppsala och samtidigt gått i skola i mottagande 
kommun. 
Alla eventuella kostnader för stödåtgärder, undervisning i svenska som andraspråk, 
modersmålsundervisning och liknande ingår i ersättningen. Skulle större behov av stöd 
föreligga kommer ersättning endast att ges från det datum som en skriftlig överenskommelse 
om detta tecknats med Uppsala kommun. Kontakta utbildningsförvaltningen i god tid innan 
åtgärden påbörjas — retroaktiv ersättning utgår inte. 
Kostnad för fritidshem ersätts endast för elever i förskoleklass samt årskurs 1 — 3. 
Uppsala kommun tillämpar maxtaxa. Föräldraavgift för fritidshem debiteras av Uppsala 
kommun. 

Grunds kola Årsbelopp, kr Månadsbelopp 

Förskoleklass 62 575 5 215 

Årskurs 1-3 70 249 5 854 

Årskurs 4-6 75 751 6 313 

Årskurs 7-9 86 006 7 167 

Fritidshem för barn i förskoleklass och skolår 1 — 6 31 776 2 648 
Ersättningarna inkluderar en genomsnittlig strukturersättning på 7 352 kronor per elev, 
förutom för fritidshem. 

För elev folkbokförd i annan kommun som tas emot av Uppsala kommun gäller 
hemkommunens prislista. 
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Grundsärskola och fritidshem 
Ersättningen för verksamhet vid grundsärskola och fritidshem för barn i särskola består av 
grundbelopp och vid bedömt behov tilläggsbelopp. Grundbeloppet på. grundsärskola avser 
ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider och lokaler. En administrativ 
ersättning utgör 3 % av grundbeloppet. 
Grundbeloppet har räknats upp med 1 % för 2016. 
Grundbeloppet för fritidshem avser ersättning för omsorg och pedagogisk verksamhet, 
pedagogiskt material och utrustning, måltider, administration och lokaler. 
Grundsärskolan får även ersättning för elever som är nyanlända till Sverige. 

Grundbelopp 

Grunds ärs kola kr/barn och år 

Årskurs 1-3 grundsärskola 251 618 

Årskurs 4-6 grundsärskola 266 958 

Årskurs 7-10 grundsärskola 278 863 

Årskurs 1-10 träningsskola 390 812 

Individintegrerad elev årskurs 1-3 100 406 

Individintegrerad elev årskurs 4-6 100 406 

Individintegrerad elev årskurs 7-9 121 941 

Fritidshem för barn i grundsärskola t.o.m. 12 år 73 839 

Fritidshem för barn träningsklass t.o.m. 12 år 135 794 

Tilläggsbelopp 

Tilläggsbelopp ges till elev som har bedömts ha omfattande behov av särskilt stöd enligt 11 
kap. 38 § samt 14 kap. 17 § skollagen. 
Bedömningen görs av myndighetsenheten inom individstöd. Beslut ges till skolenhet och 
följer inte elev vid skolbyte inom kommunen. 

Tilläggs belopp för omfattande behov kr/barn/månad 

Elev i grundsärskola/träningsskola, 1 timme per vecka 627 

Fritidshem för barn i särskola, 1 timme per vecka 627 

Modersmål 

Ersättning för modersmål ges för stöd till barn för att utveckla sitt modersmål enligt 11 kap. 
10 § samt 11 kap. 38§ skollagen. Bedömningen görs av språkskolan. 

Modersmål kr/barn och år 

Modersmålstöd 15 965 
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Nyanlända elever 

Skolorna ersätts månatligen för elever som invandrat de senaste tre åren. Beloppet beror dels 
på hur lång tid det är sedan eleven invandrade, dels på vilken kategori länder eleven kommer 
från och dels på vilken årskurs eleven börjar i svensk skola. Ersättning ges endast för elever 
från länder utanför Norden. 
Från och med att en elev registreras som nyanländ i det skoladministrativa systemet Extens 
ges ersättning med 1/12 per månad av angivet belopp under angiven tid. Ersättningen följer 
eleven vid skolbyte inom kommunen. 

Årlig ersättning för nyanlända elever 

Årskurs vid 
invandring månad 1-24 månad 25-36 

Från land med lågt eller 
medel HDI * 

Åk F-3 54 000 27 000 
Åk 4-6 72 000 36 000 
Åk 7-9 90 000 45 000 

Från land med högt eller 
mycket högt HDI * 

Åk F-3 18 000 9 000 
Åk 4-6 27 000 13 500 
Åk 7-9 36 000 27 000 

*Human Development Index (11DI) är ett mått på ett lands levnadsförhållanden samt 
ekonomiska och sociala utveckling. 

Kompensation för mervärdesskatt till fristående grundsärskolor 

Skolan kompenseras i enlighet med skollagen löpande med sex procent av utbetald ersättning. 
Om regering eller riksdag under 2016 beslutar om förändring av procentsatsen i förordning 
eller lag kommer ersättningen att anpassas till detta. 

Skolskjuts 

110 kap. 32 § och 40§ skollagen regleras rätten till kostnadsfri skolskjuts. Dessutom finns det 
kommunala beslut som reglerar bestämmelser runt avståndsvillkor, trafikförhållanden, 
elevens funktionsnedsättning och annan särskild omständighet (BUN-2008-0016.10). 
För mer information se Uppsala kommuns Reglemente för skolskjuts och andra elevresor. 
Antagningsenheten ansvarar för all skolskjuts för elever folkbolcrörda i Uppsala kommun som 
är berättigade till resor till och från skolan. Eventuella busskort distribueras direkt till eleven 
av antagningsenheten. 
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Interkommunal ersättning från Uppsala kommun — grundsärskola 

Elev folkbokförd i Uppsala kommun som tas emot av annan kommun 

Ersättningarna gäller när en annan kommun tar emot en elev folkbokförd i Uppsala i enlighet 
med 11 kap. 25- 26 §§ och 33§ skollagen. Mottagande samt avlärrmande av elev skall 
meddelas Uppsala kommun snarast. Ersättning sker månadsvis. 
Uppsala kommun förbehåller sig rätten att återkräva delar av denna ersättning i den händelse 
eleverna ändrar sin folkbokföring eller slutar sin skolgång i annan kommun. Ersättning utgår 
alltså endast för den tid eleven varit folkbokförd i Uppsala och samtidigt gått i skola i 
mottagande kommun. 

Alla eventuella kostnader för stödåtgärder, undervisning i svenska som andraspråk, 
modersmålsundervisning och liknande ingår i ersättningen. Skulle större behov av stöd 
föreligga kommer ersättning endast att ges från det datum som en skriftlig överenskommelse 
om detta tecknats med Uppsala kommun. Kontakta utbildningsförvaltningen i god tid innan 
åtgärden påbörjas — retroaktiv ersättning utgår inte. 

Kostnad för fritidshem ersätts endast för elever i förskoleklass samt årskurs 1 — 3. 
Uppsala kommun tillämpar maxtaxa. Föräldraavgift för fritidshem debiteras av Uppsala. 

Grunds ärs kola kr/barn och år 

Årskurs 1-3 grundsärskola 251 618 

Årskurs 4-6 grundsärskola 266 958 

Årskurs 7-10 grundsärskola 278 863 

Årskurs 1-10 träningsskola 390 812 

Individintegrerad elev årskurs 1-3 100 406 

Individintegrerad elev årskurs 4-6 100 406 

Individintegrerad elev årskurs 7-9 121 941 

Fritidshem för barn i grundsärskola t.o.m. 12 år 73 839 

Fritidshem för barn träningsklass t.o.m. 12 år 135 794 

För elev folkbokförd i annan kommun som tas emot av Uppsala kommun gäller 
hemkommunens prislista. 
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Gymnasieskola 
Ersättningen för verksamhet vid gymnasieskola består av grundbelopp i form av ett 
programpris (ersättning/elev), strukturersättning och tilläggsbelopp vid bedömt behov. 
Programpriset avser ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider och lokaler. 
En administrativ ersättning utgör 3% av grundbeloppet. 
Jämfört med 2015 är programpriserna i genomsnitt sänkta med 2,2 % 2016. Vidare har en 
översyn av samtliga i modellen ingående indextal genomförts bl.a. i syfte att närma sig 
Stockholm stads prislista vilket medfört att en del priser räknats upp samtidigt som andra 
sänkts mer än ovan angivna 2,2%. Av bilaga 1 framgår hur grundbeloppen förändrats jämfört 
med 2015. 

Grundbelopp/programpris till kommunala och fristående gymnasieskolor i Uppsala 
Se bilaga 1 för redovisning utifrån index som beräknats för undervisning, lokaler, lärverktyg, 
administrativ ersättning och posten övrigt. 1 posten övrigt ingår bl.a. skolmåltider och 
elevhälsa. 

Program/inriktning Grundbelopp 
2016 inkl 3% adm 

Bygg- & anläggningsprogrammet; anläggningsfordon 137 410 
Bygg- & anläggningsprogrammet, år 1 & övriga inriktningar 120 201 
Barn- & fritidsprogrammet 72 467 
El- & energiprogrammet; år 1 74 993 
El- & energiprogrammet; automation 112 174 
El- & energiprogrammet; dator- & kommunikationsteknik 78 232 
El- & energiprogrammet; elteknik 103 723 
El- & energiprogrammet; energiteknik 103 723 
Ekonomiprogrammet 70 918 
Ekonomiprogrammet; profilidrott LIU 67 053 
Ekonomiprogrammet; NIU 65 443 
Handels- & administrations•rogrammet; NIU 67 017 
Naturvetenskapsprogrammet; NIU 70 770 
Sam hällsvetenskapsprogrammet; NIU 65 443 
Estetiska programmet; musik 118 653 
Estetiska programmet; år 1 & övriga inriktningar 89 750 
Fordons- & transportprogrammet; transport 155 886 
Fordons- & transportprogrammet; åk 1 & övriga inriktningar 127 818 

Handels- & administrationsprogrammet 73 213 
Handels- & administrationsprogrammet; LIU 64 195 
Hotell- & turismprogrammet 81 823 
Humanistiska programmet 70 261 

Hantverksprogrammet; finsnickeri 102 179 

Hantverksprogrammet; florist 83 594 

Hantverksprogrammet; frisör 91 575 
Hantverksprogrammet; stylist 90 830 
Hantverksprogrammet; textil design 84 823 
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Hantverksprogrammet; övriga hantverk 83 594 
International Baccalaureate 80 194 
Introduktionsprogram - Individuellt alternativ 131 817 
Introduktionsprogram - Individuellt alternativ AST-profil 246 296 
Introduktionsprogram - Preparandutbildning 95 619 
Introduktionsprogram - Språkintroduktion 107 534 
Introduktionsprogram - Yrkesintroduktion Jälla 192 792 
lndustritekniska programmet 97 380 
Naturvetenskapsprogrammet bioteknik riksrekrytering 75 953 

Naturvetenskapsprogrammet 75 953 

Naturvetenskapsprogrammet; naturvetenskap AST-profil 257 500 

Naturvetenskapsprogrammet; profilidrott LIU 72 283 

Naturbruksprogrammet; djur 179 948 
Naturbruksprogrammet; lantbruk 244 770 
Naturbruksprogrammet; skog 249 485 
Naturbruksprogrammet; trädgård 131 697 
Restaurang- & livsmedelsprogrammet 119 336 
Riksintag Flygteknikutbildningen 85 376 
Samhällsvetenskapsprogrammet 70 097 
Samhällsvetenskapsprogrammet; profilidrott L1U 67 218 
Samhällsvetenskapsprogrammet; samhällsvetenska. AST-profil 251 657 
Teknikprogrammet 80 618 
VVS-  & fastighetsprogrammet 110 932 
Vård- & omsorgsprogrammet 76 340 
Bygg 4 anläggningsprogrammet; anläggningsmaskinförare - 
lärling 99 944 
Bygg -& anläggningsprogrammet; övriga yrken - lärling 89 998 
Barn- & fritidsprogrammet - lärling 55 855 
El-  & energiprogrammet - lärling 78 483 
Fordons- & transportprogrammet; transport - lärling 100 841 
Fordons- & transportprogrammet; övriga yrken - lärling 92 466 
Handels- & administrationsprogrammet - lärling 55 037 
Hotell- & turismprogrammet - lärling 66 788 
Hantverksprogrammet - lärling 70 354 
Industritekniska programmet - lärling 78 736 
Restaurang- & livsmedelsprogrammet - lärling 88 821 
VVS- & fastighetsprogrammet - lärling 85 363 
Vård- & omsorgsprogrammet - lärling 58 537 

För elever på introduktionsprogrammet programinriktat individuellt val är grundbeloppet 
detsamma som för motsvarande yrkesprogram. 
För elever på introduktionsprogrammet yrkesintroduktion är grundbeloppet detsamma som för 
motsvarande yrkesprogram. 



Tilläggs belopp för omfattande behov kr/barn/månad 
1 timme per vecka 	 332 
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Tilläggsbelopp till kommunala och fristående gymnasieskolor 

Tilläggsbelopp ges till barn som har bedömts ha omfattande behov av särskilt stöd enligt 
16 kap. 54§ samt 17 kap. 34§ skollagen. 
För fristående gymnasieskolor görs bedömningen av myndighetsenheten inom individstöd. 
Beslut ges till skolenhet och följer inte elev vid skolbyte inom kommunen. 

Modersmål 

Modersmålsundervisning genomförs av Språkskolan inom utbildningsförvaltningen som ett 
programövergripande uppdrag vilket innebär att de enskilda skolorna inte har någon kostnad 
för elever folkbokförda i Uppsala kommun för denna undervisning. 
För elever folkbokförda i annan kommun än Uppsala får de fristående gymnasieskolorna 
betala en avgift per elev som är lika stor som kommunens ersättning till Språkskolan. 

Kompensation för mervärdesskatt till fristående gymnasieskolor 

Skolan kompenseras i enlighet med skollagen löpande med sex procent av utbetald ersättning. 
Om regering eller riksdag under 2016 beslutar om förändring av procentsatsen i förordning 
eller lag kommer ersättningen att anpassas till detta. 

Ersättning till fristående gymnasieskolor för introduktionsprogrammet programinriktat 
individuellt val 

En ersättning betalas ut för IMPRO elev som ett bidrag för den del av utbildningen som avser 
det stöd som eleven behöver för att uppnå behörighet på yrkesprogrammet. Bidraget ska utgå 
för högst ett år. Skolverket beslutar årligen om ersättningens storlek. 

Riksprislista 

Riksprislistan används när en elev väljer en fristående gymnasieskola och elevens 
hemkommun inte erbjuder motsvarande program eller inriktning. Hemkommunen ska då 
ersätta den fristående skolan enligt riksprislistan som fastställs av Skolverket. 

Särskilda varianter på fristående gymnasieskolor i Uppsala 

Nedanstående ersättning återfinns i beslutet från Skolverket. Ersättningen är inklusive moms. 

Waldorf gymnasiet ES: estetisk Waldorf 100 900 kr/elev och år 
Waldorf gymnasiet NA: estetisk Waldorf 85 200 kr elev och år 
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Strukturersättning till kommunala och fristående gymnasieskolor 

Ersättningen beräknas enligt den strukturersättningsmodell som beslutats av 
utbildningsnämnden 2015-09-30. Ersättningen bygger på elevsammansättningen i de 
nationella programmen i september 2015. Beloppen beräknades utifrån en genomsnittlig 
strukturersättning på 4 451kronor per elev och år vilket motsvarar 5 % av kommunbidraget. 
För gymnasieskolor som tillkommer efter september 2015 kommer strukturersättningen att 
beräknas utifrån snittersättningen för program på kommunal gymnasieskola. Se tabell under 
interkommunal ersättning. 

Strukturersättningar per gymnasieskola 

Kommunal skola 

Skola Strukturersättning 
per elev och år 

Bolandgymnasiet 9 926 
Celsiusskolan 3 306 
Ekebygymnasiet 7 144 
Fyrisskolan 6 053 
GUC 6 650 
Jällagymnasiet 7 468 
Katedralskolan 1 658 
Linn4ymnasiet 7 535 
Lundellska skolan 3 267 
Rosendalsgymnasiet 386 

Fristående skolor 

Skola Strukturersättning 
per elev och år 

Cultus 7 172 
Grillska Gymnasiet 6 876 
Hagströmska gymnasiet 11 056 
Internationella gymnasiet 8 390 
IT-Gymnasiet 7 563 
Jensen gymnasium 4 640 
Kunskapsgymnasiet 6 676 
Livets Ords Kristna Gymnasium 3 750 
Praktiska 11 393 
Realgymnasiet 8 985 
Thoren Business School 7 059 
Yrkesgymnasiet 11 906 
Yrkesplugget 10 751 

För elever inom introduktionsprogrammet programffiriktat individuellt val är 
strukturersättningen densamma som för motsvarande yrkesprogram. 
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För elever inom introduktionsprogrammet yrkesintroduktion ersätts skolan med en generell 
strukturersättning på 10 000 kr per elev. 

För elever inom introduktionsprogrammet Språkintroduktion (IMSPR) ersätts skolan med 
noll, en, två eller tre strukturersättningar på 4 000 kr per elev beroende på vilken av grupperna 
0,1,2 eller 3 som eleven placerats i av Centrum för introduktion i skolan (CIS). 

För elever på introduktionsprogrammen preparandutbildning och individuellt alternativ utgår 
ingen strukturersättning. 

Elevresor 

För elever folkbokförda i Uppsala kommun som är berättigade till studiehjälp enligt 
studiestödslagen (1999:1395) ska kommunen ansvara för dagliga resor mellan bostaden och 
skolan om färdvägen är minst 6 km (enligt lag, 1991:1110, om kommunernas skyldighet att 
svara för vissa elevresor). För dessa elever distribueras busskorten direkt till eleven av 
antagnings enheten. 
För mer information se Uppsala kommuns Reglemente för skolskjuts och andra elevresor. 
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Interkommunal ersättning från Uppsala kommun — gymnasieskola 

Elev folkbokförd  i Uppsala kommun som tas emot av annan kommun 

Nationellt program: 
Ersättningarna när en annan kommun tar emot en elev folkbokförd i Uppsala beror på om 
eleven är första hands mottagen eller andra hands mottagen i enlighet med 16 kap. 43-51 §§ 
skollagen. 
Vid första hands mottagning av elev ska den interkommunala ersättningen motsvara 
anordnarens självkostnad. 

Vid andra hands mottagning av elev ska den interkommunala ersättningen högst uppgå till 
den kostnad som hemkommunen har. Är anordnarens kostnad lägre ska hemkommunen 
istället ersätta den lägre kostnaden (16 kap. 51 § skollagen). Uppsala kommun använder i det 
fallet den ersättningstabell som återfinns under rubriken "Elev folkbokförd i annan kommun 
som tas emot av Uppsala kommun". 

Den interkommunala ersättningen för elev inom introduktionsprogram programinriktat 
individuellt val ska högst uppgå till den kostnad som hemkommunen har om hemkommunen 
erbjuder det aktuella yrkesprogrammet. Dessutom ska en ersättning betalas ut som ett bidrag 
för den del av utbildningen som avser det stöd som eleven behöver för att uppnå behörighet 
på yrkesprogrammet. Bidraget ska utgå för högst ett år (17 kap. 24§ skollagen). Skolverket 
beslutar årligen om ersättningens storlek. 

Den interkommunala ersättningen för elev inom introduktionsprogrammet 
preparandutbildning ska högst uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har för 
preparandutbildningen (17 kap. 22§ skollagen). 

Ersättning för elev inom introduktionsprogrammen individuellt alternativ, yrkesintroduktion 
och språkintroduktion sker enligt upprättat avtal med anordnande kommun utanför 
samverkansområdet där utgångspunkten är anordnarens kostnad. 

Mottagande samt avlämnande av elev skall meddelas Uppsala kommun snarast. 

Elev folkbokförd i annan kommun som tas emot av Uppsala kommun 

Vid första hands mottagning av elev ersätts Uppsala kommun med grundbelopp i form av ett 
programpris (ersättning/elev), strukturersättning, tillägg för modersmål samt ett 
programövergripande tillägg på 3 194 kr för gemensamt fmansierade verksamheter t.ex. 
ungdomsteamet, ungdomspsykiatrisk mottagning. 
Programpriset avser ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider och lokaler. 

Ersättning för elev inom introduktionsprogrammen individuellt alternativ, yrkesintroduktion 
och språkintroduktion sker enligt upprättat avtal med avlämnande kommun utanför 
samverkansområdet. Inom samverkansområdet används samverkansavtalen. 
Nedanstående tabeller används. 

Den interkommunala ersättningen för elev inom introduktionsprogram programinriktat 
individuellt val ska högst uppgå till den kostnad som hemkommunen har om hemkommunen 
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erbjuder det aktuella yrkesprogrammet. Dessutom ska en ersättning betalas ut som ett bidrag 
för den del av utbildningen som avser det stöd som eleven behöver för att uppnå behörighet 
på yrkesprogrammet. Bidraget ska utgå för högst ett år (17 kap. 24§ skollagen). Skolverket 
beslutar årligen om ersättningens storlek. 

Den interkoimnunala ersättningen för elev inom introduktionsprogrammet 
preparandutbildning ska högst uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har för 
preparandutbildningen (17 kap. 22§ skollagen). 

Program/inriktning 

Grund- 
belopp 

— 

Tillägg 
strukturstöd 

Tillägg 
modersmål 

Program- 
övergripande 

kostnader IKE 2016 

Bygg- & anläggningsprogrammet; 
anläggningsfordon 137 410 10 621 773 3 133 151 937 
Bygg- & anläggningsprogrammet, år 1 & 
övr inriktnin• ar 120 201 10 621 773 3 133 134 728 
Barn- & fritidsprogrammet, år 1 & alla 
inriktningar 72 467 7 867 773 3 133 84 240 
El- & energiprogrammet; år 1 74 993 6 207 773 3 133 85 106 
El- & energiprogrammet; automation 112 174 6 207 773 3 133 122 287 
El- & energiprogrammet; dator- & 
kommunikationsteknik 78 232 6 207 773 3 133 88 345 
El- & energjprogrammet; elteknik 103 723 6 207 773 3 133 113 836 
El- & energiprogrammet; energiteknik 103 723 6 207 773 3 133 113 836 

Ekonomiprogrammet 70 918 3 243 773 3 133 78 067 
Ekonomi•rogrammet; . rofilidrott LIU 67 053 3 243 773 3 133 74 202 
Ekonomiprogrammet; NIU 65 443 3 243 773 3 133 72 592 
Handels- & administrationsprogrammet; 
NIU 67 017 8 570 773 3 133 79 493 
Naturvetenska es.rogrammet; NIU 70 770 877 773 3 133 75 553 

Samhällsvetenskapsprogrammet; NIU 65 443 2 984 773 3 133 72 333 

Estetiska programmet; musik 118 653 6 650 773 3 133 129 209 
Estetiska programmet; år 1 & övriga 
inriktningar 89 750 6 650 773 3 133 100 306 

Fordons- & transportprogrammet; transport 155 886 11 698 773 3 133 171 490 
Fordons- & transportprogrammet; åk 1 & 
övr inriktningar 127 818 11 698 773 3 133 143 422 

Handels- & administrationsprogrammet 73 213 8 570 773 3 133 85 689 
Handels- & administrationsprogrammet; 
L1U 64 195 8 570 773 3 133 76 671 

Hotell- & turismprogLammet 81 823 6 795 773 3 133 92 524 

Humanistiska programmet 70 261 1 272 773 3 133 75 439 

Hantverksprogrammet; finsnickeri 102 179 8 586 773 3 133 114 671 

Hantverkserogrammet; florist 83 594 8 586 773 3 133 96 086 

Hantverksprogrammet; frisör 91 575 8 586 773 3 133 104 067 

Hantverksprogrammet; stylist 90 830 8 586 773 3 1331 103 322 

Hantverksprogrammet; textil design 84 823 8 586 773 3 133 97 315 
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Hantverksprogrammet; övriga hantverk 83 594 8 586 773 3 133 ! 96 086 
International Baccalaureate 80 194 3 543 773 3 133 87 643 
Introduktionsprogram - Individuellt 

i  alternativ 131 817 773 3 133 135 723 
t  Introduktionsprogram - Individuellt 
alternativ AST-profil 246 296 773 3 133 250 202 
Introduktionsprogram - Preparandutbildning 95 619 773 3 133 99 525 
Introduktionsprogram - Språkintroduktion 107 534 773 3 133 111 440 
Introduktionsprogram - Yrkesintroduktion 
*fälla 192 792 10 000 773 3 133 206 698 
Industritekniska programmet 97 380 3 851 773 3 133 105 137 
Naturvetenskapsprogrammet bioteknik 
riksrekrytering 75 953 877 773 3 133 80 736 
Naturvetenskapsprogrammet 75 953 877 773 3 133 80 736 
Naturvetenskapsprogrammet; 
naturvetenskap AST-profil 257 500 877 773 3 133 262 283 
Naturvetenskapsprogrammet; profilidrott 
L1U 72 283 877 773 3 133 77 066 
Naturbruksprogrammet; djur 179 948 7 468 773 3 133 191 322 
Naturbruksprogrammet; lantbruk 244 770 7 468 773 3 133 256 144 
Naturbruksprogrammet; skog 249 485 7 468 773 3 133 260 859 
Naturbruksprogrammet; trädgård 131 697 7 468 773 3 133 143 071 
Restaurang- & livsmedelsprogrammet 119 336 8 662 773 3 133 131 904 
Riksintag Flygteknikutbildningen 0 

Samhällsvetenskapsprogrammet 70 097 2 984 773 3 133 76 987 
Samhällsvetenskapsprogrammet; 

LIU _profilidrott 67 218 2 984 773 3 133 74 108 
Samhällsvetenskapsprogrammet; 
samhällsvetenskap AST-profil 251 657 2 984 773 3 133 258 547 
Teknikprogrammet 80 618 3 441 773 3 133 87 965 
WS- & fastighetsprogrammet 110 932 11 060 773 3 133 125 898 
Vård- & omsorgsprogrammet 76 340 8 952 773 3 133 89 198 
Bygg -& anläggningsprogrammet; 
anläggningsmaskinförare - lärling 99 944 10 621 773 3 133 114 471 
Bygg -& anläggningsprogrammet; övr yrken 
- lärling 89 998 10 621 773 3 133 104 525 
Barn- & fritidsprogrammet - lärling 55 855 7 867 773 3 133 67 628 

El- & energiprogrammet - lärling 78 483 6 207 773 3 133 88 596 
Fordons- & transportprogrammet; transport 
-lärling 100 841 11 698 773 3 133 116 445 
Fordons- & transportprogrammet; övriga 
yrken - lärling 92 466 11 698 773 3 133 108 070 
Handels- & administrationsprogrammet - 
lärling 55 037 8 570 773 3 133 67 513 

Hotell- & turismprogrammet - lärling 66 788 • 773 3 133 77 489 
Hantverksprogrammet - lärling 70 354 • 773 3 133 82 846 
Industritekniska programmet - lärling 78 736 773 3 133 86 493 
Restaurang- & livsmedelsprogrammet - 
lärling 88 821 8 662 773 3 133 101 389 
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VVS- & fastighetsprogrammet - lärling 85 363 11 060 773 3 133 100 329 
Vård- & omsorgsprogrammet - lärling 58 537 8 952 773 3 133 71 395 

* Ett tillägg för NB-NA på 30 tkr/elev och år tillkommer utöver ersättning för 
program/inriktning 

För den riksrekryterande utbildningen flygteknik (RX Flygteknik) är den interkommunala 
ersättningen fastställd av Skolverket till 201 083 kr per elev och år. Ersättningen räknas upp 
med ett skolindex varje år. Förordningen om 2016 års skolindex beslutas omkring den 1 
december. 

Grundbeloppet/programpriset för introduktionsprogrammet yrkesintroduktion är det samma 
som för motsvarande yrkesprogram. Till det tillkommer ett strukturbelopp på 10 000 kr per 
elev och år. 

Grundbeloppet/programpriset för introduktionsprogrammet programinriktat individuellt val är 
det samma som för motsvarande yrkesprogram. Till det tillkommer ett strukturbelopp som är 
detsamma som för motsvarande yrkesprogram. 

Ingen ersättning i form av strukturersättning eller strukturbelopp tillkommer för elever på 
introduktionsprogrammen individuellt alternativ och preparandutbildning. 

Ersättningen för elever på idrottsutbildningarna följer respektive nationella program med 
följande tillägg: 
NIU - lagidrotter 	 12 500 kr 
N1U - individuella idrotter 	 15 000 kr 
RIO - Programkostnad för utökat program i årskurs 3, 100-300 poäng, för elever som går 
RIO, vilket innebär en tilläggskostnad på 7 000-21 000 kronor. 

För godkända särskilda varianter fastställer Skolverket den interkommunala ersättning som 
Uppsala kommun får ta ut av hemkommunen. Se nedanstående tabell över de i Uppsala av 
Skolverket godkända särskilda varianterna. 
Ersättningen räknas upp med ett skolindex varje år. Förordningen om 2016 års skolindex 
beslutas omkring den 1 december. 1 tabellen nedan redovisas ersättningen för 2015. 

Skola Särskild variant Ersättning 2015 
GUC ES: Foto 87 629 
GUC ES: Serieteckning och 

illustration 
87 629 

GUC ES: Spelutveckling 87 629 
Lundellska skolan SA: samhällsvetenskap 87 263 
Lundellska skolan SA: Medier, information och 

kommunikation; musik 
87 263 

Lundellska skolan SA: Beteendevetenskap; musik 87 263 
Lundellska skolan NA: Naturvetenskap; musik 90 844 
Lundellska skolan NA: Naturvetenskap och 

samhälle; musik 
90 844 

Lundellska skolan EK: ekonomi; musik 86 348 
Lundellska skolan EK: juridik; musik 86 348 
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Utöver den interkommunala ersättningen kan det för vissa elever finnas behov av ett tilläggs-
belopp. Den enskilda skola som anser att ett sådant behov finns ansöker om tilläggsbelopp hos 
elevens hemkommun och eventuellt avtal sluts mellan skolan och hemkommunen. 
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Ersättning 2015 till de fristående gymnasieskolorna belägna utanför Uppsala 
kommun 

Ersättningen till fristående gymnasieskolor utanför Uppsala beräknas utifrån 
programersättningen (grundbelopp), strukturersättning som utgår från den kommunala 
genomsnittsersättningen per program (enligt tabell nedan) samt en programövergripande 
ersättning enligt 16 kap. 55§ skollagen. 

Program 

Barn- och fritidsprogrammet 
Bygg- och anläggningsprogrammet 

Strukturersättning per 
elev och år 
8 438 
11 391 

Ekonomiprogrammet 3 478 
El- och energiprogrammet 6 657 
Estetiska programmet 7 132 
Flygteknik 6 633 
Fordons- och transportprogrammet 12 546 
Handels- och administrationsprogrammet 9 191 
Hantverksprogrammet 9 208 
Hotell och turismprogrammet 7 288 
Humanistiska programmet 1 364 
Industritekniska programmet 13 753 
International B accalaureate 3 800 
Naturbruksprogrammet 8 010 
Naturvetenskapsprogrammet 941 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 9 291 
S amhällsvetenskapsprogyammet 3 201 
Teknikprogrammet 3 690 
VVS- och fastighetsprogrammet 11 862 
Vård- och omsorgsprogrammet 9 602 

Vid antagning av elev till utbildning med riksintag gäller riksprislistan. 
Riksprislistan ska också användas när en elev väljer en fristående gymnasieskola och elevens 
hemkommun inte erbjuder motsvarande program eller inriktning. Hemkommunen ska då 
ersätta den fristående skolan enligt riksprislistan som fastställs av Skolverket. 

För elev på introduktionsprogrammet; preparandutbildning så ersätter hemkommunen den 
fristående huvudmannen enligt den ersättning som tillämpas vid fördelning av resurser till 
hemkommunens preparandutbildning (17 kap 33 § skollagen). 

För elev inom introduktionsprogram; programinriktat individuellt val så ersätter 
hemkommunen den fristående huvudmannen för den kostnad som motsvarar det 
yrkesprogram som det programinriktade individuella valet är inriktat mot. Dessutom ska en 
ersättning betalas ut som ett bidrag för den del av utbildningen som avser det stöd som eleven 
behöver för att uppnå behörighet på yrkesprogrammet. Bidraget ska utgå för högst ett år (17 
kap. 35 § skollagen). Skolverket beslutar årligen om ersättningens storlek. 
Enligt 17 kap 29§ skollagen är en fristående gymnasieskola skyldig att ta emot en elev till 
introduktionsprogrammen; yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion 
endast om huvudmannen och elevens hemkommun kommit överens om det bidrag som 
kommunen ska betala till huvudmannen för utbildningen. 
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Gymnasiesärskola 
Ersättningen för verksamhet vid gymnasiesärskolan består av ett grundbelopp i form av ett 
programpris (ersättning per elev) och tilläggsbelopp vid bedömt behov. 
Ersättningen för verksamhet vid gymnasiesärskolan består av grundbelopp i kim av ett 
programpris (ersättning/elev) och till fristående gymnasiesärskolor tilläggsbelopp vid bedömt 
behov. 
Programpriset avser ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider och lokaler. 
En administrativ ersättning utgör 3 % av grundbeloppet. 
Programpriset är sänkt med 2,5 % för 2016. 

Grundbelopp/programpris till kommunala och fristående gymnasiesärskolor i Uppsala 

Programersättning Baspris, kr Baspris inkl 
syv-kostnad 

Månadsbelopp 

Nationella program 308 287 315 684 26 307 
Individuella programmet (yrk) 386 667 394 067 32 839 
Individuella programmet (verk) 481 524 488 924 40 744 

Tilläggsbelopp till kommunala och fristående gymnasiesärskolor 

Tilläggsbelopp ges till barn som har bedömts ha omfattande behov av särskilt stöd enligt 19 
kap. 27 § skollagen. Bedömningen görs av myndighetsenheten inom individstöd. 
Beslut ges till skolenhet och följer inte elev vid skolbyte inom kommunen. 

Tilläggsbelopp för omfattande behov kr/barn/månad 

1 timme per vecka 332 

Modersmål 

Modersmålsundervisning genomförs av Språkskolan inom utbildningsförvaltningen som ett 
programövergripande uppdrag vilket innebär att de enskilda skolorna inte har någon kostnad 
för elever folkbokförda i Uppsala kommun för denna undervisning. 
För elever folkbokförda i annan kommun än Uppsala får de fristående gymnasieskolorna 
betala en avgift per elev som är lika stor som kommunens ersättning till Språkskolan. 

Kompensation för mervärdesskatt till fristående gymnasiesärskolor 

Skolan kompenseras i enlighet med skollagen löpande med sex procent av utbetald ersättning. 
Om regering eller riksdag under 2016 beslutar om förändring av procentsatsen i förordning 
eller lag kommer ersättningen att anpassas till detta. 
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Elevresor 

118 kap. 30 och 35§§ skollagen regleras rätten till kostnadsfri skolskjuts. Dessutom finns det 
kommunala beslut som reglerar bestämmelser runt avståndsvillkor, trafikförhållanden, 
elevens funktionsnedsättning och annan särskild omständighet (BUN-2008-0016.10). 
För mer information se Uppsala kommuns Reglemente för skolskjuts och andra elevresor. 
Antagningsenheten ansvarar för all skolskjuts för elever folkbokförda i Uppsala kommun som 
är berättigade till resor till och från skolan. Eventuella busskort distribueras direkt till eleven 
av antagningsenheten. 
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Interkommunal ersättning från Uppsala kommun — gymnasiesärskola 

Elev folkbokförd i Uppsala kommun som tas emot av annan kommun 

Ersättningarna när en annan kommun tar emot en elev folkbokförd i Uppsala ska den 
interkommunala ersättningen motsvara anordnarens självkostnad. Om eleven har behov av 
tilläggsbelopp kan  mottagande kommun ansöka om tilläggsbelopp hos Uppsala kommun och 
eventuellt avtal sluts mellan mottagande kommun och Uppsala kommun. 

Elev folkbokförd i =an  kommun som tas emot av Uppsala kommun. 

Grundbeloppet utgör den största delen av ersättningarna som andra kommuner betalar 
Uppsala kommun för de elever som går i Uppsala kommuns gymnasiesärskolor. 
I kostnaderna för interkommunala elever, förutom grundersättning och hyra för de 
kommunala gymnasiesärskolor som har samma program, ingå även kostnader för SYV och 
stödverksamheten. 
Utöver den interkommunala ersättningen kan det för vissa elever finnas behov av ett tilläggs-
belopp. Den enskilda skola som anser att ett sådant behov finns ansöker om tilläggsbelopp hos 
elevens hemkommun och eventuellt avtal sluts mellan skolan och hemkommunen. 
Resekostnader (skolskjuts) för interkommunal elev betalas av hemkommunen. 

Programersättning, inkl syv och 
stödve rks amhet 

Årsbelopp, kr Månadsbelopp 

Nationella program 329 957 27 496 
Individuella programmet (yrk) 408 337 34 028 

Individuella programmet (verk) 503 194 41 933 
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Saken 
Laglighetsprövning enligt 10 kap. 2 § Kommunallagen avseende beslut om och 
implementering av ny form av socioekonomisk strukturersättning i elevpengen för 2016. 

Kompletterande information i form av debattinlägg i UNT 

Rödgröna slår mot 
framgångsrika skolor 

Skolans betydelse för Uppsala understryks i en debattartikel på nyårsafton från 
företrädare för den rödgröna kommunledningen. "Skolan spelar en avgörande roll", 
framhåller de rödgröna och det är bara att instämma. 
Uppsala har i synnerlig grad behov av några framgångsrika skolor med internationell 
inriktning, skolor av hög kvalitet som kan lyfta stadens attraktivitet för internationella 
forskare och deras familjer, och även hjälpa till att integrera de många barn i övrigt 
med utländsk bakgrund som kommit till Uppsala. Internationella Engelska Skolan är, 
törs jag säga som rektor, den ledande grundskolan av denna karaktär i Uppsala. 
Hälften av undervisningen sker på engelska, med lärare och personal som rekryterats 
till Uppsala från Kanada, USA, England, Australien och Nya Zeeland med flera 
länder. De har i sin bakgrund ofta en mycket bra lärarutbildning där det råder hög 
konkurrens om platserna. Särskilt gäller det i ämnen som matematik och 
naturvetenskap, där det råder brist på kvalificerade svenska lärare. Med sin inriktning 
på disciplin, struktur och studiero möter Engelska Skolan också ett annat starkt 
önskemål från både infödda och invandrade föräldrar, nämligen att få en skola där det 
råder lugn och arbetsinriktning, så att lärare kan undervisa och elever lära. 
Internationella Engelska Skolan ligger alldeles intill Ultuna och SLU:s campus och 
stärker Uppsala som universitetsstad, något som rimligen varje kommunledning måste 
vara intresserad av. Mot den bakgrunden blev vi bestörta när vii december fick 
besked från kommunen om att man från årsskiftet inför ett nytt system för fördelning 
av en del av skolpengen, som verkar systematiskt konstruerat för att slå extra hårt 
mot just Internationella Engelska Skolan. De tre rödgröna kommunalråden menar i sin 
nyårsartikel att man "skapat en mer rättvis fördelning av medlen till skolorna". Det tål 
sannerligen att ifrågasättas. 
I det nya systemet för "strukturtillägg" till skolor har man helt tagit bort faktorn 
"utländsk bakgrund" hos eleverna. Ifråga om faktorn "föräldrarnas 



utbildningsbakgrund" har man  lagt till en särskild nivå för "forskarutbildade". Med 
särskilt dessa båda förändringar lyckas man pressa statistiken för Internationella 
Engelska Skolan så att vi precis hamnar under den nivå som ger rätt till 
strukturtillägg. Följden är att skolan på ett bräde berövas 7000 kronor per elev i 
skolpeng, totalt ca fem miljoner kronor på årsbasis. Det motsvarar ca tio lärartjänster. 
Två saker finns att säga om detta: 
Den ena är att systemet som sådant är tvivelaktigt. Oss veterligen har ingen annan 
kommun helt tagit bort "utländsk bakgrund" från den statistiska analysen av 
sammansättningen av skolors elevkår. Att i Uppsala, av alla kommuner, i realiteten ge 
straffpoäng för barn till forskare ter sig märkligt. En separat individersättning finns 
för "nyanlända", men här sätts gränsen till tre år i stället för de fyra år som gäller i 
Skolverkets motsvarande system för bedömning av skolors socioekonomiska 
sammansättning. Systemet bär omisskännliga drag av manipulation och godtycke, där 
man använt tjänstemännen för att köra olika varianter i syfte att kunna välja en som 
berövar särskilt Internationella Engelska Skolan all strukturersättning. Man bör då 
veta att 29 procent av eleverna i Engelska Skolan har utländsk bakgrund, mot 18 
procent för kommunens elever. Så endast genom att helt avveckla variabeln "utländsk 
bakgrund" från beräkningen av strukturtillägg kunde man lyckas i den uppenbara 
föresatsen att särskilt skada vår skola, som med sina drygt 700 elever är den största i 
Uppsala för årskurserna 4-9 i grundskolan. 
Den andra iakttagelsen är att det nya systemet, med dess delvis dramatiska effekter, 
införs utan några som helst övergångsregler. Ifråga om förskolan har man en 
övergångstid på ett år, just för att skolor ska få tid att anpassa sin ekonomi och 
planering. Icke så för grundskolan. Vi förväntas mitt i läsåret och vårt eget budgetår ta 
en smäll på fem miljoner kronor. Så hanterar inte en ansvarsfull kommun sina bästa 
skolor. Stora förändringar sker ibland. Men kommuner försöker då regelmässigt, som 
i Stockholm, att ge en övergångstid på ett par år samt även mildra effekten genom att 
samtidigt höja den grundläggande skolpengen. I Uppsala höjs den nu med endast 1.7 
% 2016, långt under senaste höjning av lärarlönerna, som ju är den dominerande 
kostnadsposten för en skola. 
Ersättningssystemen är så komplicerade att en vanlig kommunmedborgare har svårt 
att genomskåda allmänna politiska uttalanden på området. Men våra föräldrar, liksom 
föräldrarna till de tusentals barn som står i kö för att komna in på Internationella 
Engelska Skolan under kommande år, har reagerat starkt när de fatt klart för sig 
innebörden av vad de rödgröna beslutat. Medborgarna i gemen i Uppsala har 
anledning uppmärksamma hur kommunledningen agerar i förhållande till vad Uppsala 
behöver som universitetsstad med behov av internationell attraktionskraft. 
Mikael Östling 
Rektor för Internationella Engelska Skolan i Uppsala 
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