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Barn- och ungdomsnämnden 

Ansökan från Kajan Friskola AB om anslag för att bedriva s.k. 
specialskola 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att avslå ansökan om anslag för att bedriva s.k. specialskola med motiveringen att Kajan 
Friskola AB har möjlighet att söka tilläggsbelopp för sina elever. 

Sammanfattning 
Kajan Friskola AB har ansökt om anslagsfinansiering för sin grundskoleverksamhet. Kajan 
Friskola AB är inte att betrakta som en kommunal resursenhet och skollagen ger inte utrymme 
att bevilja ett förhöjt grundbelopp t i l l vissa fristående skolor. Ansökan avslås med 
motiveringen att Kajan Friskola AB har möjlighet att söka tilläggsbelopp för sina elever. 

Ärendet 
Kajan Friskola AB (Kajan) har ansökt om att barn- och ungdomsnämnden i Uppsala kommun 
(nämnden) beslutar om anslag ti l l Kajan för att bedriva s.k. specialskola från och med 
höstterminen 2014. Kajan bedriver verksamhet för grundskola, grundsärskola och 
gymnasiesärskola. Ansökan gäller skolans grundskoleverksamhet. 

Först och främst bör det påpekas att specialskolor är en särskilt reglerad skolform i skollagen 
(2010:800) där staten står som huvudman. Av ansökan i övrigt får dock utläsas att Kajan 
ansöker om extra anslag mot bakgrund av skolans inriktning mot elever med behov av särskilt 
stöd. 

Den kommunala produktionsstyrelsen, Styrelsen för vård & bildning (SVB), har ett uppdrag 
av nämnden att bedriva verksamhet vid sju centrala resursenheter med specialistkompetens 
för grundskoleelever med mycket omfattande behov av särskilt stöd. Nämnden 
anslagsfmansierar dessa verksamheter för att säkerställa att dessa fmns i kommunen för alla 
elevers bästa. 
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Kajan skriver i sin ansökan att skolans verksamhet för grundskoleelever ska jämställas med 
verksamheterna vid Videskolan och Pilskolan och att dessa inte ska förväxlas med de 
resursenheter som fmns inom Uppsala kommun. Det bör dock påpekas att samtliga sju 
enheter, inklusive Vide- och Pilskolan, är resursenheter där eleverna har en hemskola och att 
resursenheterna är att betrakta som centralt placerade särskilda undervisningsgrupper. Det 
finns ingen skillnad mellan enheterna. 

Resursenheterna är: 
• Pilskolan för elever med hörselnedsättning och/eller språkstörning 
• Videskolan för elever med diagnos inom autismspektrumet 
• Stackens resursskola (åk F-3), Bokskolan (åk 4-6), Björkskolan (åk 4-6), Tallskolan (åk 7-

9) och Dalby resursskola (åk 7-9). Dessa enheter har huvudsakligen verksamhet för elever 
med neuropsykiatrisk och psykosocial problematik. 

Skollagen ger inte utrymme för att bevilja ett förhöjt grundbelopp ti l l vissa skolor/elever. 
Istället får fristående skolor ansöka om tilläggsbelopp i den mån förutsättningar för sådan 
ersättning kan vara aktuell. Motsvarande möjlighet att ansöka om tilläggsbelopp finns inte för 
kommunens skolor. Kommunen har istället valt att ge extra resurser t i l l resursenheterna för att 
kunna tillgodose de extraordinära stödbehov som eleverna där har. Ersättningen til l samtliga 
enheter betalas som en klumpsumma om 26 750 tkr från nämnden t i l l SVB. Utslaget på alla 
elever i den kommunala skolan är ersättningen per elev mindre än budgeterad summa för 
tilläggsbelopp t i l l elever i fristående skolor. 

Mot denna bakgrund föreslås nämnden avslå Kajans ansökan om anslag då Kajan har 
möjlighet att ansöka om tilläggsbelopp för sina elever. 
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