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Sammanfattning 

Anna Manell (L) inkom 2017-09-15 med en fråga om hantering av skolpeng för elever hos 

annan huvudman. 

 

Hemkommunen ansvarar för att betala skolpeng till huvudman för elevens skola. Olika 

hemkommuner kan anta olika former för hur de betalar ut skolpengen. 

 

Elever som går i fristående skola i Uppsala kommun och är folkbokförda i Uppsala kommun 

får ersättning varje månad om de är inskrivna i skolan vid resursfördelningen. Elever som är 

folkbokförda i Uppsala kommun och går i fristående skola i annan kommun faktureras enligt 

Uppsala kommuns prislista för interkommunal ersättning. Detta kan ske månadsvis eller 

terminsvis.  

 

För de elever som är folkbokförda i andra kommuner som går i Uppsalas kommunala skolor 

faktureras det månadsvis. 

 

Fristående skolor i Uppsala kommun fakturerar själva för de elever som är folkbokförda i 

andra kommuner. Det är den kommun där eleven är folkbokförd som står för elevens 

skolkostnad. Fristående skolor bestämmer själva om de fakturerar per månad eller 

klumpsumma.  
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Hej!  

 

Jag vill anmäla några frågor till nämnden. 

 

Många friskolor har ju elever från flera kommuner. Vissa kommuner kräver att friskolan fakturerar, andra 
betalar ut skolpengen per automatik varje månad. Andra betalar en klumpsumma i efterskott. Hur gör 
Uppsala? Och hur gör vi med de elever som går i en kommunal skola i en annan kommun? 

 

 

 

Med vänliga hälsningar,   

 

Anna Manell 
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