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Ansökan om extra bidrag – Kunskapsskolan i Sverige AB 
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att avslå ansökan om extra bidrag till Kunskapsskolan i Sverige AB då eventuella tillskott 
hanteras i samband med bidragsbeslutet för kommande kalenderår.  
 
Ärendet 
Kunskapsskolan i Sverige AB (fortsättningsvis huvudmannen) har ansökt om extra bidrag till 
den fristående gymnasieskolan i Uppsala om totalt 3 010 372,80 kr utifrån Uppsala kommuns 
budgetutfall 2012, 2013 och 2014. 
 
Utbildningsnämnden beslutade den 25 november 2015 om ersättning till pedagogisk 
verksamhet i form av grundbelopp och strukturersättning (programpris) för gymnasieskolan i 
Uppsala. Programpriset för fristående gymnasieskolor bestäms utifrån samma grunder som 
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de kommunala gymnasieskolorna. Inga 
andra resurser än grundbelopp och strukturersättning har tilldelats de kommunala skolorna. 
 
Skäl för beslutet 
Ett bidrag till enskilda huvudmän för gymnasieskola ska grunda sig på kommunens budget för 
det kommande året. Om ytterligare resurser ges till de kommunala verksamheterna under 
budgetåret ska motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen (13 kap. 2 § 
gymnasieförordningen; SFS 2010:2039).  
 
Frågan är om huvudmannen ska beviljas extra bidrag.  
 
Eventuella tillskott hanteras i samband med bidragsbeslutet för kommande kalenderår. Mot 
denna bakgrund ska ansökan om extra bidrag avslås. 
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Anhållan om extra bidrag till Kunskapsgymnasiet Uppsala utifrån Uppsala Kommuns 
budgetutfall 2012, 2013 samt 2014  

Kunskapsskolan i Sverige AB, huvudman för Kunskapsgymnasiet Uppsala, ansöker härmed 
om extra bidrag i enlighet med SFS 2011:185 kap14 §2 skolförordningen: "om ytterligare 
resurser ges till hemkommunens verksamhet under budgetåret, ska motsvarande tillskott ges 
till de enskilda huvudmännen" 

Vid beräkning av skolbidrag till fristående skolor utgår man från kommunens budget. En 
budget bygger på prognoser och antaganden om framtiden och är ett högst levande verktyg. 
Syftet med budget är främst att se till att en verksamhet håller sig inom givna ramar, hur 
utfallet blir vet man först efter upprättat bokslut. Det slutgiltiga bidraget för den fristående 
skolan beräknas på det faktiska utfallet i den kommunala skolan. 

Det finns ett antal förvaltningsrätts- och kammarrättsdomar som visar på att extra bidrag skall 
tillföras den fristående skolan om kommunen har ett budgetunderskott i den egna 
verksamheten. 

En dom i Förvaltningsrätten i Växjö, 2013-09-13 mål nr 4299-12, med domslut att Älmhults 
kommun skall höja skolbidraget till Virestads Friskola ekonomisk förening utifrån 
kommunens budgetunderskott. Älmhults kommun överklagade domen i kammarrätten i 
Jönköping 2014-05-15, Mål nr 2824-13, som avslog överklagandet. Kammarrätten instämmer 
i förvaltningsrättens bedömning att Virestads Friskola ekonomisk förening skall få höjt 
skolbidrag. Det finns även en dom från förvaltningsrätten i Uppsala som i domslut 526-13 
beslutar att Håbo kommun skall göra en ny beräkning för skolpeng 2014. Det finns ytterligare 
en dom från Kammarrätten i Jönköping 2015-02-02, Mål nr 1230-1233-14 där det fastslås att 
kommuner inte får rulla ett budgetunderskott framför sig i mer än tre år. 

Uppsala kommun redovisar för åren 2012 - 2014 ett sammanlagt underskott på 162 907 tkr för 
den gymnasiala verksamheten i egen regi. 

Avvikelse mot kommunens budget för gymnasiet 2014 44 220 000 kr 

Antal elever i den kommunala skolan i Uppsala kommun 6 415 

Underskottet per elev i den kommunala skolan 6 893,22 kr 

Genomsnittligt antal elever vid Kunskapsgymnasiet Uppsala 2014 120 
Bidragstillskott 2014: 827 186,40 kr 

Avvikelse mot kommunens budget för gymnasiet 2013 57 126 000 kr 

Antal elever i den kommunala skolan i Uppsala kommun 6 625 



h-1 

edrik Lin en 

(1) Kunskapsskolan 
Underskottet per elev i den kommunala skolan 	 8 622,79 kr 

Genomsnittligt antal elever vid Kunskapsgymnasiet Uppsala 2013 	 112 
Bidragstillskott 2013: 	 965 752,48 kr 

Avvikelse mot kommunens budget för gymnasiet 2012 	 61 561 000 kr 

Antal elever i den kommunala skolan i Uppsala kommun 	 6 877 

Underskottet per elev i den kommunala skolan 	 8 951,72 kr 

Genomsnittligt antal elever vid Kunskapsgymnasiet Uppsala 2012 
	

136 
Bidragstillskott 2012: 	 1 217 433,92 kr 

Kunskapsskolan i Sverige AB, huvudman för Kunskapsgymnasiet Uppsala anhåller om 
ett totalt bidragstillskott utifrån kommunens budgetutfall 2012, 2013 och 2014 på 
3 010 372,80 kr. 

-Vd, Kuns apsskolan i Sverige AB 
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