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Kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 

att fastställa ersättning 2015 för kommunala 
gymnasieskolor enligt ärendets bilaga 1, 

att fastställa ersättning 2015 för fristående gym
nasieskolor belägna i Uppsala kommun enligt 
bilaga 2, 

att fastställa ersättning 2015 för fristående gym
nasieskolor belägna utanför Uppsala kommun 
enligt bilaga 3, samt 

att fastställa interkommunala ersättningar 2015 
enligt bilaga 4. 

Fredrik Ahlstedt (M), Marta Obminska (M), 
Therez Olsson (M), Mohamad Hassan (FP), Stefan 
Hanna (C), Jonas Segersam (KD) avger särskilt 
yttrande enligt bilaga A. 

Simon Alm (SD) avger särskilt yttrande enligt 
bilaga B. 

Uppsala den 26 november 2014 

På kommunstyrelsens vägnar 
Marlene Burwick/ Astrid Anker 

I avgörandet deltagande: 
Marlene Burwick (S), Caroline Andersson (S), 
Ulrik Wärnsberg (S), Rahima Ortae (S), Gustav 
Lantz (S), Rickard Malmström (MP), Linda Eskils
son (MP), Ilona Szatmåri Waldau (V), Fredrik 
Ahlstedt (M), Marta Obminska (M), Therez Olsson 
(M), Mohamad Hassan (FP), Stefan Hanna (C), 
Jonas Segersam (KD) och Simon Alm (SD) 

Dessutom närvarande: Eva Christiernin (S), Johan 
Lundqvist (MP), Hanna Viktoria Mörck (V), 
Daniel Rogozinski (V), Rikard Sparby (M), Louise 
Landerholm Bil l (M), Anna Maneli (LP) och Anne 
Lennartsson (C). 

Ärendet 
Genom den beslutade förändringen av kommunens 
nämndorganisation från och med den 1 januari 
2015 är det en ny nämnd som ska ansvara för 
konsekvensen av de nya ersättningsnivåerna som 
följd av detta beslut. Av detta följer att ansvaret för 
ärendet detta år har övertagits av kommunstyrelsen 
med beredning av kommunstyrelsens arbetsutskott 
utgående från bifogat tjänstemannaförslag. 

I enlighet med utbildnings- och arbetsmarknads
nämndens beslut om ny ersättningsmodell, i juni 
2009, är grundbeloppet per program och elev 
detsamma för kommunala och fristående gym
nasieskolor. Utöver grundbeloppet ersätts varje 
gymnasieskola med en strukturersättning som be
räknas utifrån de elever som fanns på skolans 
nationella program i september 2014. Även för 
vissa introduktionsprogram utbetalas en struktur-
ersättning eller ett strukturbelopp. Detta framgår av 
bilagorna. Vissa anpassningar avseende lokaler, 
elevresor, overheadkostnader mm görs för de fri
stående gymnasieskolorna och i de interkommu
nala ersättningarna. Dessa anpassningar framgår av 
respektive bilaga. 

Ekonomiska konsekvenser 
Grundbeloppet utgör den största delen av ersätt
ningarna t i l l kommunala och fristående gymna
sieskolorna och blir då också den största delen av 
de interkommunala ersättningar som andra kom
muner betalar Uppsala kommun för de elever som 
går i Uppsala kommuns gymnasieskolor. Lör 2015 
har drygt 686 000 tkr avsatts för beräkning av 
grundbeloppen. I grundbeloppet ingår en schablon
ersättning för elevresor på 2 760 kr/elev. Detta be
lopp räknas av vid interkommunal ersättning samt 
ersättning för elever vid fristående gymnasieskolor 
utanför Uppsala kommun. 

Utöver grundbeloppet ersätts varje gymnasieskola 
med en strukturersättning som beräknas utifrån de 
elever som fanns på skolan i september 2014. 
Dessutom kan varje skola ansöka om tilläggs
belopp för en enskild elev. Tilläggsbeloppet, för 
extraordinära stödåtgärder, är avsett för elever med 
ett omfattande behov av särskilt stöd. 



2 (2) 

Eftersom strukturersättningen beräknas på 
elevunderlaget på respektive skola kan den beräk
ningen inte göras för elever som går på fristående 
gymnasieskolor i andra kommuner. Struktur
ersättningen för dessa elever följer då den kommu
nala genomsnittsersättningen per program. Som 
strukturersättning fördelas 5 procent av kom
munbidraget vilket är 35 504 tkr (varav 1 500 tkr 
reserveras för sommargymnasiesatsningen), som 
extraordinära stödåtgärder har 800 tkr och för taxi
resor 0,1 procent av kommunbidraget, 674 tkr, 
avsatts. Modersmålsundervisningen beräknas 2015 
kosta 3 700 tkr. 

För 2015 ersätts språkskolan inom utbildnings
förvaltningen för att kostnadsfritt för skolorna 
erbjuda modersmålsundervisning för eleverna i 
Uppsala kommuns gymnasieskolor samt t i l l 
uppsalaeleverna i de fristående gymnasieskolorna. 
För friskoleelever från andra kommuner som vi l l 
utnyttja språkskolans tjänster får friskolan betala 
motsvarande belopp per elev som utbildnings
förvaltningen erhåller som ersättning. 

De kommunala gymnasieskolorna får också 
ersättning för kostnaderna för elevresor för de 
elever som kommer från andra kommuner. De 
fristående gymnasieskolorna får en momskom
pensation på 6 procent på ersättningen. 

De föreslagna ersättningsnivåerna är utformade för 
att den ekonomiska konsekvensen ska rymmas 
inom beslutad ram. 

Bilaga A. Särskilt yttrande (M), (FP), (C), (KD) 
Programersättningarna påverkas av den budget 
nämnden har t i l l sitt förfogande och bygger på det 
kommunbidrag som utbildningsnämnden får av 
kommunfullmäktige. Alliansens budget innehåll 
mer medel t i l l gymnasieskolan och gymnasiesär
skolan vilket skulle ha inneburit att program
ersättningarna i alliansens budget varit högre i jäm
förelse med majoritetens budget. 

Fredrik Ahlstedt (M), Mohamad Hassan (FP), 
Stefan Hanna (C), Jonas Segersam (KD) 

Bilaga B. Särskilt yttrande (SD). 
Sverigedemokraterna yrkar att kommunstyrelsen 
tillskriver regeringen om att bli försökskommun 
för att inte ersätta modersmålsundervisning. 

Skolans huvuduppgift är att skapa goda och likvär
diga förutsättningar för bam att klara av det arbete 
som de vi l l söka sig t i l l . Det är inte likvärdigt att 
lägga stora resurser på extrautbildning som endast 
erbjuds elever med annat modersmål än svenska. 
Det leder t i l l att en del elever erbjuds utökade möj
ligheter som öppnas upp när kunskaper i fler språk 
finns medan andra elever inte får samma chans. 
Mot den bakgrund att elever i Sverige får allt 
mindre kunskaper jämfört med elever i andra län
der ska skolan i första hand satsa på att höja studie
resultaten bland eleverna istället för att satsa resur
ser på modersmålsundervisning. 

Simon Alm (SD) 



Bilaga 1 
UAN-2014-11-11 

Ersättning 2015 till de kommunala gymnasieskolorna i Uppsala 

Skolorna får ersättning med ett grundbelopp per program och elev enligt ärende KSN-2014-
1428 

Utöver grundbeloppet tillkommer en strukturersättning per elev, på nationella och 
specialutformade program, och skola 

Skola Strukturersättning 
per elev och år 

Bolandgymnasiet 7 976 
Celsiusskolan 3 788 
Ekebygymnasiet 6 353 
Fyrisskolan 5 202 
GUC 6 136 
Jällagymnasiet 7 081 
Katedralskolan 2 337 
Linnégymnasiet 8 331 
Lundellska skolan 3 646 
Rosendalsgymnasiet 1 516 

Strukturersättningen gäller för respektive skola under hela år 2015. 

För elever på introduktionsprogrammet Programinriktat individuellt val (IMPRO) är 
ersättningen vad gäller grundbelopp och strukturersättning densamma som för motsvarande 
yrkesprogram. 

För elever på introduktionsprogrammet Yrkesintrodulction ( IMYRK) med inriktning mot ett 
yrkesprogram är grundbeloppet detsamma som för motsvarande yrkesprogram. Dessutom 
ersätts skolan med ett generellt strukturbelopp på 10 000 la- per elev för dessa elever. 

Grundbeloppet för elever på introduktionsprogrammet Språkintroduktion (IMSPR) framgår 
av ärende KSN-2014-1428. Dessutom ersätts skolan med noll, ett, två eller tre strukturbelopp 
på 4000 kr per elev beroende på vilken av grupperna 0,1,2 eller 3 eleven placerats i av 
Centrum för introduktion i skola (CIS). Se KSN-2014-1428. CIS ersätts med en fast 
ersättning för mottagningsenheten inom CIS och för undervisningen av 45-75 elever. Den 
fasta ersättningens storlek för 2015 framgår av budget för utbildningsförvaltningen för 2015. 

Ersättningen för elever på introduktionsprogrammen Preparandutbildning (IMPRE) och 
Individuellt alternativ ( IMIND) framgår av beslut om grundbelopp i KSN-2014-1428. Ingen 
ersättning i form av strukturersättning eller strukturbelopp tillkommer för dessa elever. 



Den ungdomspsykiatriska mottagningen, Spången, genomförs av utbildningsförvaltningen 
som ett programövergripande uppdrag. Alla kommunala skolors elever kan ta del av den 
verksamheten utan kostnad för skolan eller den enskilde eleven. 

Modersmålsundervisningen genomfors av Språkskolan inom utbildningsförvaltningen som 
ett programövergripande uppdrag vilket innebär att de enskilda skolorna inte har någon 
kostnad för denna undervisning. I budget för 2015 avsätts 3 700 tkr för 
modersmålsundervisning. 

För internationellt utbyte finns en summa på 2 000 tkr avsatt för 2015. Alla gymnasieskolor 
belägna i Uppsala kommun kan ansöka om bidrag för internationellt utbyte. 

Fristående gymnasier kan terminsvis ansöka om medel för extraordinära stödåtgärder, 
tilläggsbelopp. I budgeten för 2015 avsätts 800 tkr för detta ändamål. För de kommunala 
skolorna gäller att medel för omfattande behov av stöd, tilläggsbelopp, ingår i grundbeloppet. 

Varje skola kan terminsvis ansöka om medel för elevers kontinuerliga taxiresor. 
I budgeten för 2015 avsätts 0,1 % av kommunbidraget, 674 tkr för detta ändamål. 

Ersättning för bussresor för elever folkbokförda i Uppsala kommun ingår i 
programersättningen med en schablon på 2 760 kr/elev och år. 

De kommunala gymnasieskolorna får dessutom ersättning för de kostnader de har för andra 
kommuners elevers resor. Denna post är i budgeten 8 000 tkr för 2015. 



Bilaga 2 
UAN-2014-11-11 

Ersättning 2015 till de fristående gymnasieskolorna i Uppsala 

Skolorna far ersättning med ett grundbelopp per program och elev enligt ärende KSN-2014-
1428. 

Utöver grundbeloppet tillkommer en strukturersättning per elev, på nationella och 
specialutformade program, och skola 

Skola Strukturersättning 
per elev och år 

Cultus 7 440 
Internationella gymnasiet 6 381 
IT-Gymnasiet 6 408 
Jensen gymnasium 4 296 
Grillska Gymnasiet 6 820 
Kunskapsgymnasiet 5 758 
Livets Ords Kristna Gymnasium 3 182 
Realgymnasiet 8 506 
Thoren Business School 5 344 
Praktiska 8 331 
Yrkesgymnasiet 7 679 
Yrkesplugget 8 699 

Strukturersättningen gäller för respektive skola under hela år 2015. 

För elever på introduktionsprogrammet Programinriktat individuellt val (IMPRO) är 
ersättningen vad gäller grundbelopp och strukturersättning densamma som för motsvarande 
yrkesprogram. 

För elever på introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion ( IMYRK) med inriktning mot ett 
yrkesprogram är grandbeloppet detsamma som för motsvarande yrkesprogram. Dessutom 
ersätts skolan med ett generellt strukturbelopp på 10 000 ler per elev för dessa elever. 

För närvarande fmns ingen elev inom introduktionsprogrammet Språkintroduktion (IMSPR) 
på någon fristående gymnasieskola. Om så skulle bli fallet under 2015 ersätts skolan på 
samma sätt som de kommunala skolorna, d. v. s. med grundbeloppet för elever på 
introduktionsprogrammet Språkintroduktion som framgår av ärende KSN-2014-1428. 
Dessutom ersätts skolan med noll, ett, två eller tre strukturbelopp på 4000 ler per elev 
beroende på vilken av grupperna 0, 1, 2 eller 3 eleven placerats i av Centrum for introduktion 
i skola (CIS). Se ärende KSN-2014-1428. 



Dessutom ersätts skolan med noll, ett, två eller tre strukturbelopp på 4000 ler per elev 
beroende på vilken av grupperna 0, 1,2 eller 3 eleven placerats i av Centrum för introduktion 
i skola (CIS). Se ärende KSN-2014-1428. Om en elev av CIS ej har kunnat placeras i någon 
av ovanstående grupper sluter kontoret avtal med elevens skola om eventuell ersättning utöver 
grundbeloppet. 

Ersättningen for elever på introduktionsprogrammen Preparandutbildning (IMPRE) och 
Individuellt alternativ (IMIND) framgår av beslut om grundbelopp i ärende KSN-2014-1428. 
Ingen ersättning i form av strukturersättning eller strukturbelopp tillkommer för dessa elever. 

För modersmålsundervisning ersätts skolan med samma belopp per elev som 
utbildningsförvaltningen får för denna undervisning dvs 12 205 kr för en 100 p-kurs, 6 102 kr 
för en 50 p-kurs, och 6 622 la för modersmålsundervisning på grundskolenivå. 

Gemensamt finansierad verksamhet som skolorna belägna i Uppsala kommun kan ta del av 
utan extra kostnad ingår inte i grundbeloppet. I stället ingår en schablonsumma för 2014 på 
1 575 la i ersättningen t i l l fristående skolor belägna utanför Uppsala kommun. 

Från grundbeloppet avgår också Uppsalaelevernas elevresor med en schablonsumma på 2 740 
la per elev under 2015. 

Varje skola kan terminsvis ansöka om medel för extraordinära stödåtgärder. 
I budgeten för 2015 avsätts 800 tia för detta ändamål. 

Varje skola kan terminsvis ansöka om medel för elevers kontinuerliga taxiresor. 
I budgeten för 2015 avsätts 0,1 % av kommunbidraget, 674 tia för detta ändamål. 

Momskompensation sker med 6 % på all ersättning. 



Bilaga 3 
UAN-2014-11-11 

Ersättning 2015 till de fristående gymnasieskolorna belägna utanför 
Uppsala kommun 

Skolorna får ersättning med ett grundbelopp per program och elev enligt ärende KSN-2014-
1428. 

Utöver grundbeloppet tillkommer en strukturersättning per elev på nationella program och 
specialutformade program närliggande nedan angivet nationellt program 

Program Strukturersättning 
per elev och år 

Barn- och fritidsprogrammet 7 192 
Bygg- och anläggningsprogrammet 7 991 
Ekonomiprogrammet 4 067 
El- och energiprogrammet 5 996 
Estetiska programmet 5 909 
Flygteknik 4 624 
Fordons- och transportprogrammet 9 304 
Handels- och administrationsprogrammet 7 731 
Hantverksprogrammet 6 682 
Hotell och turismprogrammet 6 054 
Humanistiska programmet 2 740 
Industritekniska programmet 7 614 
International Baccalaureate 2 855 
Naturbruksprogrammet 7 081 
Naturvetenskapsprogrammet 2 079 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 7 533 
Samhällsvetenskapsprogrammet 3 644 
Teknikprogrammet 3 225 
VVS- och fastighetsprogrammet 8 312 
Vård- och omsorgsprogrammet 8 047 

Strukturersättningen gäller for respektive program under hela år 2015. 

För elever på introduktionsprogrammet Programinriktat individuellt val (IMPRO) är 
ersättningen vad gäller grundbelopp och strukturersättning densamma som för motsvarande 
yrkesprogram. 

För elever på introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion ( IMYRK) med inriktning mot ett 
yrkesprogram är grundbeloppet detsamma som för motsvarande yrkesprogram. Dessutom 
ersätts skolan med ett generellt strukturbelopp på 10 000 ler per elev för dessa elever. 

För närvarande fmns ingen elev inom introduktionsprogrammet Språkintroduktion (IMSPR) 
på någon fristående gymnasieskola. Om så skulle bl i fallet under 2015 ersätts skolan på 
samma sätt som de kommunala skolorna, d. v. s. med grundbeloppet för elever på 
introduktionsprogrammet Språkintroduktion som framgår av ärende KSN-2014-1428. 



Ersättningen för elever på introduktionsprogrammen Preparandutbildning (IMPRE) och 
Individuellt alternativ (IMIND) framgår av beslut om grundbelopp i ärende KSN-2014-1428. 
Ingen ersättning i form av strukturersättning eller strukturbelopp tillkommer för dessa elever. 

Modersmålsundervisningen 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 t i l l Språkskolan. 

Gemensamt finansierad verksamhet ingår inte i ersättningen. Dessa verksamheter kan 
skolorna nyttja för elever folkbokförda i Uppsala kommun utan extra kostnad. De gemensamt 
finansierade verksamheterna är, förutom modersmålsundervisningen, den ungdoms
psykiatriska mottagningen (Spången), ungdomsmottagningen, antagningsenheten, överföring 
av elevuppgifter från grundskola, informationsansvar för gymnasieutbildningar och utbud, 
tillsyn vid elevhem, samarbetsorganisationen Uppsalas elevråd, AF:s vägledning för elever 
med funktionshinder, mattecoacher på nätet, regionalt utvecklingscenter (RUC), skola för 
hållbar utveckling, gemensam gymnasiemässa och den gymnasiereiaterade verksamheten vid 

| utbildningsförvaltningen. 

Varje fristående gymnasieskola som anordnar sommargymnasium för sina elever får ett 
kommunalt bidrag på 2 400 kr per elev som är folkbokförd i Uppsala kommun. Bidraget utgår 
dock t i l l maximalt 7 % av de elever som är folkbokförda i Uppsala kommun. 

För internationellt utbyte finns en summa på 2 000 tkr avsatt för 2015. Alla gymnasieskolor 
belägna i Uppsala kommun kan ansöka om bidrag för internationellt utbyte. 

Varje fristående skola kan ansöka om medel för extraordinära stödåtgärder, tilläggsbelopp. 
I budgeten för 2015 avsätts 800 tkr för detta ändamål. 

Ersättning för bussresor för elever folkbokförda i Uppsala kommun ingår i 
programersättningen med en schablon på 2 760 kr/elev och år. 

Varje skola kan terminsvis ansöka om medel för elevers kontinuerliga taxiresor. 
I budgeten för 2015 avsätts 0,1 % av kommunbidraget, 674 tkr för detta ändamål. 

Momskompensation sker med 6 % på all ersättning. 



Bilaga 4 

Interkommunala ersättningar för 2015 

Den interkommunala ersättningen (IKE) består huvudsakligen av ett grundbelopp per 
program och elev enligt ärende KSN-2014-1428. 

Utöver grundbeloppet tillkommer en strukturersättning per elev på nationella program och 
specialutformade program närliggande nedan angivna nationella program 

Program Strukturersättning 
per elev och år 

Barn- och ffitidsprogrammet 7 192 
Bygg- och anläggningsprogrammet 7 991 
Ekonomiprogrammet 4 067 
El- och energiprogrammet 5 996 
Estetiska programmet 5 909 
Flygteknik 4 624 
Fordons- och transportprogrammet 9 304 
Handels- och administrationsprogrammet 7 731 
Hantverksprogrammet 6 682 
Hotell och turismprogrammet 6 054 
Humanistiska programmet 2 740 
Industritekniska programmet 7 614 
International Baccalaureate 2 855 
Naturbruksprogrammet 7 081 
Naturvetenskapsprogrammet 2 079 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet 7 533 
Samhällsvetenskapsprogrammet 3 644 
Teknikprogrammet 3 225 
VVS- och fastighetsprogrammet 8312 
Vård- och omsorgsprogrammet 8 047 

Strukturersättningen gäller för respektive program under hela år 2015. 

För de särskilda varianter som fyra gymnasieskolor fått godkända har Skolinspektionen 
fastställt den interkommunala ersättning som Uppsala kommun far ta ut av hemkommunen. 

Ersättningen räknas upp med skoiindex varje år. Förordning om skoiindex för kommande år 
beslutas kring 1 december. 

Beslut 
2011 2012 2013 2014 2015 

Skoiindex 1,0183 1,0174 1,0135 
IKE för 
Lundeilska 

EKEKOVE 71700 73 012 74 283 
75286 

EKJURVE 71700 73 012 74 283 75286 



SASAMVE 71700 73 012 74 283 75286 
SAMEDVE 71700 73 012 74 283 75286 
SABETVE 71700 73 012 74 283 75286 
NANASVE 76 800 78 205 79 566 80640 
NAMUSVE 76 800 78 205 79 566 80640 

0 
GUC 0 
ESFOTVE 81900 83 399 84 850 85995 
ESSERVE 81900 83 399 84 850 85995 
ESSPLVE 81900 83 399 84 850 85995 
ESUUVE 81900 83 399 84 850 85995 
ESEXPVE 81900 83 399 84 850 85995 
ESFILVE 81900 83 399 84 850 85995 
ESDESVE 81900 83 399 84 850 85995 

0 
Celsius 0 
EKEKOVE 75 709 77 094 78 436 79495 
EKJURVE 75 709 77 094 78 436 79495 
SASAMVE 75 709 77 094 78 436 79495 
SAMEDVE 75 709 77 094 78 436 79495 
SABETVE 75 709 77 094 78 436 79495 
NANASVE 80 000 81464 82 881 84000 
NAMUSVE 80 000 81464 82 881 84000 

0 
Boland 0 
SASAMVE 75 709 77 094 78 436 79495 
SAMEDVE 75 709 77 094 78 436 79495 

För elever på introduktionsprogrammet Programinriktat individuellt val (IMPRO) är 
ersättningen vad gäller grundbelopp och strukturersättning densamma som för motsvarande 
yrkesprogram. 

För elever på introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion ( IMYRK) med inriktning mot ett 
yrkesprogram är grundbeloppet detsamma som för motsvarande yrkesprogram. Dessutom 
ersätts skolan med ett generellt strukturbelopp på 10 000 la- per elev för dessa elever. 

Utbildningen inom Centrum för introduktion i skola (CIS), som tillhör introduktions
programmet Språkintroduktion, ersätts av U A N med en fast summa på 10 500 tkr för 2015. 
Antalet elever har beräknats t i l l 60 vaije månad. Ersättningen per elev blir då 175 000 kr på 
årsbasis. Grundbeloppet för övriga elever på introduktionsprogrammet Språkintroduktion 
framgår av ärende KSN-2014-1428. Dessutom tillkommer en ersättning med noll, ett, två 
eller tre strukturbelopp på 4000 la per elev beroende på vilken av grupperna 0, 1, 2 eller 3 
eleven placerats i av Centrum för introduktion i skola (CIS). Se ärende KSN-2014-1428. Om 
en elev av CIS ej har kunnat placeras i någon av ovanstående grupper sluter kontoret avtal 
med elevens hemkommun om eventuell ersättning utöver grundbeloppet. 

Ersättningen för elever på introduktionsprogrammen Preparandutbildning (IMPRE) och 
Individuellt alternativ (IMIND) framgår av beslut om grundbelopp i ärende KSN-2014-1428. 
Ingen ersättning i form av strukturersättning eller strukturbelopp tillkommer för dessa elever. 



Ersättningen för elever på idrottsutbildningarna följer resp nationella program med följande 
tillägg: 

N I U - lagidrotter 12 500 kr 
N I U - individuella idrotter 15 000 kr 

RIG - Programkostnad för utökat program i årskurs 3, 100-300 poäng, för elever som går 
RIG, vilket innebär en tilläggskostnad på 7 000-21 000 kronor. 

För modersmålsundervisning ersätts Uppsala kommun med ett schablonbelopp per elev. För 
2015 är detta belopp 480 ler. 

Förutom grundbelopp och strukturersättning innehåller den interkommunala ersättningen ett 
programövergripande tillägg på 3 241 ler för gemensamt finansierade verksamheter t.ex. 
ungdomsteamet, ungdomspsykiatrisk mottagning, antagningsenheten och den övergripande 
verksamheten inom utbildningsförvaltningen. 

Från grundbeloppet avgår också Uppsalaelevernas elevresor med en schablonsumma på 2 760 
kr per elev under 2014. 

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. 


