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Utbildningsnämnden 

Ansökan från Kajan Friskola AB om ersättningsstruktur för 
resursenhet med specialistkompetens 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås besluta 

att avslå Kajan Friskola AB:s begäran om en ny differentierad ersättningsstruktur från och 
med höstterminen 2015 med motiveringen att bidragen till enskilda huvudmän fastställs per 
kalenderår i enlighet med 14 kap.1 § skolförordningen (2011:185), samt 

att avslå Kajan Friskola AB:s begäran om att få bedriva en så kallad resursenhet med 
specialistkompetens från och med höstterminen 2015 med motiveringen att det inte är möjligt 
för kommunen att vare sig besluta om att Kajan Friskola AB ska ses som en resursenhet eller 
att anvisa elever plats i en fristående grundskola på det sätt Kajan Friskola AB föreslår. 

Ärendet 
Kajan Friskola AB begär att en ny differentierad ersättningsstruktur för Kajans Friskolas 
grundskola beslutas från och med höstterminen 2015. Uppsala kommun (kommunen) beslutar 
inför varje kalenderår om ersättningar för pedagogisk verksamhet i enlighet med 14 kap. 1 § 
skolförordningen (2011:185). Kommunen beslutade även om ersättningsnivåerna för 
tilläggsbelopp för elever i grundskolan och grundsärskolan med omfattande behov av särskilt 
stöd i januari 2015. Det är utifrån dessa två beslut som Kajan friskola AB får sin ersättning för 
2015. 

Kajan Friskola AB begär också att få ses som en resursenhet med specialistkompetens att 
jämföras med Videskolan, då de har en inriktning som liknar Kajans till stora delar. Vidare 
föreslår Kajan Friskola AB att elevens behov av plats på resursenhet med specialistkompetens 
utreds centralt inom Uppsala kommuns utbildningsförvaltning innan skolplats anvisas. 

I 3 kap. 11 § skollagen (2010:800) finns bestämmelser om särskilda undervisningsgrupper 
som huvudmannen kan inrätta. Kommunen har i egenskap av huvudman inrättat sju centrala 
särskilda undervisningsgrupper för elever med mycket omfattande behov av särskilt stöd. Det 
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är rektor som beslutar om åtgärdsprogram för eleven och eventuell placering i en särskild 
undervisningsgrupp enligt 3 kap. 9 och 11 §§ skollagen. Eleven tillhör fortfarande en 
kommunal skola och rektor för den så kallade hemskolan ansvarar för elevens skolgång. En 
kommun har ingen möjlighet att fatta beslut om att en elev ska gå vid en fristående skola. Det 
är därför inte möjligt för kommunen att vare sig besluta om att Kajan Friskola AB ska ses 
som en resursenhet eller att anvisa elever plats i en fristående grundskola på det sätt Kajan 
Friskola AB föreslår. 
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