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Ersättningar för pedagogisk verksamhet 2021  

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås besluta   

att den administrativa kostnaden till de fristående huvudmännen ersätts med den i 
skolförordningen och gymnasieförordningen angivna schablonen med tre procent för 
förskola, skola, fritidshem respektive en procent för pedagogisk omsorg. 

att fastställa ersättningar för pedagogisk verksamhet 2021, enligt bilaga.  

Bakgrund 

Ersättningar för pedagogisk verksamhet beslutas inför nytt kalenderår av 
utbildningsnämnden. Enligt skolförordning och gymnasieförordning ska bidraget till 
enskilda huvudmän fastställas per kalenderår och bestämmas efter samma grunder 
som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna förskolan och 
skolan. Bidraget ska enligt skolförordningen och gymnasieförordningen grunda sig på 
hemkommunens budget för det kommande året. I förordningarna anges även att om 
ytterligare resurser ges till hemkommunens verksamhet under budgetåret, ska 
motsvarande tillskott ges till de enskilda huvudmännen. Om hemkommunen minskar 
ersättningen till sin motsvarande verksamhet får bidrag till enskilda huvudmän 
minskas i motsvarande mån genom att återstående utbetalningar under budgetåret 
sätts ner. 

Föreslagna ersättningar bygger på förutsättningar i Mål och budget 2021 med plan för 
2022-2023.  

Utöver kommunbidraget tar utbildningsnämnden in föräldraavgifter för förskola och 
skolbarnomsorg.  

Förvaltningen har inför beslut om ersättningar för 2021 utrett hur väl de faktiska 
kostnaderna för kommunens egen förskola och skola överensstämmer med 
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grundbeloppen samt sett över hur de fristående huvudmännen ska ersättas för den 
administrativa kostnaden. Resultatet redovisas nedan.  

Föredragning 

I skollagen anges vilka kostnadsslag som ska ingå när grundbeloppen fastställs. 
Grundbeloppet är det bidrag som lämnas i bidrag till enskild huvudman. 
Kostnadsslagen är följande:  

1. undervisning, eller - för förskola och fritidshem - omsorg och pedagogisk 
verksamhet, 

2. lärverktyg, eller – för förskola och fritidshem - pedagogiskt material och 
utrustning, 

3. elevhälsa, gäller inte förskola och fritidshem, 
4. måltider, 
5. administration, 
6. mervärdesskatt, och 
7. lokalkostnader.   

I skolförordning och gymnasieförordning preciseras vilka typer av ersättningar som ska 
ingå i varje kostnadsslag.   

När det gäller kostnadsslaget administration gör dock lagstiftaren ett avsteg från 
likabehandlingsprincipen. För kostnadsslaget administration har lagstiftaren bestämt 
att fristående huvudmän ska ersättas enligt en schablon. Enligt skolförordningen och 
gymnasieförordningen ska kostnadsslaget administration utgöras av administrativa 
kostnader som ska beräknas till tre procent av grundbeloppet för samtliga skolformer. 
För pedagogisk omsorg ska ersättningen för kostnadsslaget administration beräknas 
till en procent av grundbeloppet. 

I dagsläget ersätter Uppsala kommun fristående huvudmän för administrativa 
kostnader på samma sätt som de kommunala skolorna.  

Förslag ersättningar pedagogisk verksamhet 2021 

Utifrån den översyn som förvaltningen genomfört utifrån ovan redovisat uppdrag 
föreslår förvaltningen följande förändringar för ersättningar för pedagogisk 
verksamhet 2021.  

Ersättning för kostnadsslaget administration 

Inför 2021 föreslås den administrativa kostnaden till de fristående huvudmännen 
ersättas med den i skolförordningen och gymnasieförordningen angivna schablonen 
med tre procent (förskola, skola, fritidshem) respektive en procent (pedagogisk 
omsorg). 

Grundbeloppet för förskoleklass, fritidshem och grundskola 

En analys av kostnadsbilden inom förskoleklass, grundskola och fritidshem visar en 
kostnadsförskjutning som gör att grundskolans årskurser 4-9 har behov av ökade 
resurser i förhållande till fritidshem och förskoleklass.  
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Inför 2021 behöver därför ersättningsnivåerna regleras enligt ovan så att de bättre 
motsvarar den kommunala huvudmannens faktiska kostnader för motsvarande 
verksamhet.  

I bilaga redovisas hela förslaget till ersättningar för pedagogisk verksamhet 2021.  

Konsekvenser för barn/elever 

Ersättningar för pedagogisk verksamhet anger de grundläggande ekonomiska 
förutsättningar som varje förskola och skola kommer att ha 2021. Utifrån ersättningen 
ansvarar varje huvudman att alla barn och elever får tillgång till en likvärdig utbildning 
av god kvalitet. 

En viss del av ersättningen, strukturersättningen, tilldelas utifrån förskolors och skolors 
olika förutsättningar.  Strukturersättningen grundar sig på respektive enhets 
barn/elevsammansättning och ska bidra till att alla barn och elever får möjlighet att 
uppfylla de uppsatta målen i förskolans och skolans läroplan.  

Ekonomiska konsekvenser 

Ersättningarna beslutas av utbildningsnämnden i november inför kommande 
kalenderår vilket ger kort planeringshorisont för verksamheterna. Varje år sker 
förändringar i tilldelningen till olika huvudmän beroende på förutsättningarna i Mål 
och budget, förändringar i elevsammansättning som påverkar strukturersättningen 
med mera. Alla huvudmän behöver därmed ha en beredskap för de svängningar som 
kan ske i de ekonomiska förutsättningarna. Förändringen inför år 2021 blir för några 
verksamheter något större än vanligt.  

Den minskade administrativa ersättningen till fristående verksamheter ger ett 
ekonomiskt utrymme som kan läggas in i grundbeloppet. Pengarna fördelas ut till alla 
huvudmän enligt ordinarie principer.  

Anpassningen av ersättningar mellan förskoleklass, fritidshem och grundskola kan 
medföra att skolor med stor andel elever i åk 4-9 kommer att få högre ersättning per 
enhet och för skolor som har en stor andel elever i fritidshem och förskoleklass 
kommer ersättningen per enhet att bli något lägre. Detta gäller både fristående och 
kommunal verksamhet. 

Förslaget ligger inom ramen för de ekonomiska förutsättningar som anges i Mål och 
budget 2021.  

Konsekvenser för näringslivet  

En övergång till den i skolförordningen angivna schablonen för kostnadsslaget 
administration innebär en minskning av den administrativa ersättningen för alla 
fristående huvudmän, oavsett skolform.  

Övriga förslag, vars konsekvenser är beskrivna under rubriken ekonomiska 
konsekvenser, kommer att påverka fristående huvudmän på samma sätt som den 
påverkar den kommunala huvudmannen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-11-23 
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Bilaga: Ersättningar pedagogisk verksamhet 2021.  

 

Utbildningsförvaltningen  

 

 

Susana Olsson Casas  
Förvaltningsdirektör 
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Postadress: Uppsala kommun, 753 75 Uppsala 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

www.uppsala.se 

Ersättningar pedagogisk verksamhet 
år 2021 

Dokumentet består av flera delar.  

Huvuddokumentet innehåller dels en förklaring hur Uppsala kommun tar fram ersättningar 

till enskilda huvudmän dels de aktuella ersättningarna för 2021.  

I bilaga 1 ges en närmare beskrivning av olika typer av ersättningar.  

I bilagorna 2- 3 ges en detaljerad redovisning över gymnasieskolans programpriser.  

I bilagorna 4-6 anges strukturersättningen per enhet.  

I bilaga 7 anges ersättning till vissa grundskolor på landsbygden.  

Utbildningsförvaltningen Datum: Diarienummer: 

2020-11-07 UBN-2020-07292 

Handläggare:  

Outi Ceder 

Birgitta Najafi 



Sida 2 (25) 

Innehåll 

1. Inledning ............................................................................................................................ 4 

2. Förskola och pedagogisk omsorg (familjedaghem) ..................................................... 6 

2.1 Grundbelopp ........................................................................................................................... 6 

2.1.2 Strukturersättning ........................................................................................................... 6 

2.2 Engångsbelopp för nyanlända barn ..................................................................................... 6 

2.3 Öppethållande som överstiger 10 timmar per dag ............................................................. 7 

2.4 Öppethållande som understiger 10 timmar per dag .......................................................... 7 

2.5 Ersättning för barn som har rätt till omsorg på obekväm arbetstid under tid då 

förskola inte erbjuds ..................................................................................................................... 7 

2.6 Tilläggsbelopp och ersättning avseende extraordinära stödinsatser .............................. 7 

2.7 Öppen förskola ........................................................................................................................ 7 

2.8 Reducerad ersättning ............................................................................................................. 8 

3. Grundskola, förskoleklass och fritidshem ..................................................................... 9 

3.1 Grundbelopp ........................................................................................................................... 9 

3.1.1 Strukturersättning ........................................................................................................... 9 

3.2 Modersmål ............................................................................................................................... 9 

3.3 Nyanlända elever .................................................................................................................... 9 

3.4 Ersättning för omsorg för elever som har rätt till omsorg på obekväm arbetstid under 

tid då fritidshem inte erbjuds ...................................................................................................... 9 

3.5 Ersättning till vissa grundskolor på landsbygden ............................................................. 10 

3.6 Tilläggsbelopp och ersättning avseende extraordinära stödinsatser ............................ 10 

4. Grundsärskola och fritidshem i grundsärskolan ........................................................ 11 

4.1 Grundbelopp ......................................................................................................................... 11 

4.2 Modersmål ............................................................................................................................. 11 

4.3 Nyanlända elever .................................................................................................................. 11 

4.4 Tilläggsbelopp och ersättning avseende extraordinära stödinsatser ............................ 12 

5. Gymnasieskola ............................................................................................................... 13 

5.1 Grundbelopp/programersättning ............................................................................... 13 

5.1.1 Strukturersättning till kommunala och fristående gymnasieskolor ....................... 14 

5.2 Tilläggsbelopp och ersättning avseende extraordinära stödinsatser ............................ 14 

6. Gymnasiesärskola .......................................................................................................... 15 

6.1 Grundbelopp/programpris .................................................................................................. 15 

6.2 Tilläggsbelopp och ersättning avseende extraordinära stödinsatser ............................ 15 

7. Ersättningar till fristående förskolor och skolor belägna utanför Uppsala kommun16 

7.1 Ersättning till fristående förskolor belägna utanför Uppsala kommun ......................... 16 

7.1.1 Grundbelopp .................................................................................................................. 16 

7.1.2 Tilläggsbelopp ............................................................................................................... 16 

7.2 Ersättning till fristående grundskolor belägna utanför Uppsala kommun .................... 16 



Sida 3 (25) 

7.2.1 Grundbelopp .................................................................................................................. 17 

7.2.2 Modersmål ..................................................................................................................... 17 

7.2.3 Tilläggsbelopp ............................................................................................................... 17 

7.3 Ersättning till fristående grundsärskolor belägna utanför Uppsala kommun .............. 17 

7.3.1 Grundbelopp .................................................................................................................. 18 

7.3.2 Modersmål ..................................................................................................................... 18 

7.3.3 Tilläggsbelopp ............................................................................................................... 18 

7.4 Ersättning till de fristående gymnasieskolorna belägna utanför Uppsala kommun .... 18 

7.4.1 Modersmål ..................................................................................................................... 18 

7.5 Ersättning till de fristående gymnasiesärskolorna belägna utanför Uppsala kommun

....................................................................................................................................................... 19 

7.5.1 Modersmål ..................................................................................................................... 19 

8. Interkommunal ersättning ................................................................................................. 20 

8.1 Interkommunal ersättning Uppsala kommun – förskola ................................................ 20 

8.1.1 Barn folkbokfört i Uppsala kommun som tas emot i annan kommun ................... 20 

8.1.2 För barn folkbokförda i annan kommun som tas emot av Uppsala kommun. ...... 21 

8.2 Interkommunal ersättning Uppsala kommun – grundskola och fritidshem ................. 21 

8.2.1 Elev folkbokförd i Uppsala kommun som tas emot av annan kommun ................ 21 

8.2.2 För elev folkbokförd i annan kommun som tas emot av Uppsala kommun .......... 22 

8.3 Interkommunal ersättning Uppsala kommun – grundsärskola och fritidshem ........... 22 

8.3.1 Elev folkbokförd i Uppsala kommun som tas emot av annan kommun ................ 22 

8.3.2 För elev folkbokförd i annan kommun som tas emot av Uppsala kommun .......... 23 

8.4 Interkommunal ersättning Uppsala kommun – gymnasieskola .................................... 23 

8.4.1 Elev folkbokförd i Uppsala kommun som tas emot av annan kommun ................ 23 

8.4.2 Elev folkbokförd i annan kommun som tas emot av Uppsala kommun ................ 23 

8.5 Interkommunal ersättning Uppsala kommun – gymnasiesärskola ............................... 25 

8.5.1 Elev folkbokförd i Uppsala kommun som tas emot av annan kommun ................ 25 

8.5.2 Elev folkbokförd i annan kommun som tas emot av Uppsala kommun ................ 25 

 

  



Sida 4 (25) 

1. Inledning  
I Uppsala kommun fastställer kommunfullmäktige kommunens budget per verksamhet i 
kommunens styrdokument ”Mål och budget”. I budgeten beslutas hur mycket som varje år 
ska avsättas per barn och elev samt verksamhet. Utifrån befolkningsprognoser räknas ett 
totalbelopp per skolform fram. Beloppet betalas sedan ut till utbildningsnämnden i form av 

ett kommunbidrag per verksamhet.  

Ersättningar till förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i kommunens egen regi och till 
de fristående verksamheterna beslutas av utbildningsnämnden i Uppsala kommun. 

Beslutet grundar sig på propositionen om bidrag på lika villkor (”Offentliga bidrag på lika 

villkor” prop.2008/09:171 s.42) och skollagens bestämmelser om hur ersättning ska betalas 

ut till fristående huvudmän. Enligt skollagen ska grundbeloppet till fristående förskolor och 
skolor bestämmas efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av 
resurser till den egna förskolan och skolan. Enligt skolförordningen 14 kap 1§ och 

gymnasieförordningen 13 kap 1§ ska bidraget till enskilda huvudmän fastställas per 

kalenderår. Ändringar av bidrag till enskilda huvudmän kan också ske under löpande 

budgetår enligt skolförordningen 14 kap 2§ och gymnasieförordningen 13 kap 2§. 

Propositionen om lika villkor kan sammanfattas enligt följande:  

• Kommunens budget för verksamheten det kommande året ska ligga till grund för 

bestämningen av ersättningarna.  

• Ersättningen ska bestå av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp.  

• Huvudmän får överklaga en kommuns ersättningsbeslut hos allmän 

förvaltningsdomstol. Det innebär att domstolen kan pröva och fastställa 

ersättningens storlek.  

• Kommunerna kan göra vissa riktade satsningar och välja olika slags 

resursfördelningsmodeller, till exempel utifrån socioekonomiska faktorer. Det 
innebär att alla berörda barn i kommunen får samma möjlighet att ta del av 

medlen, oavsett om de går i en kommunal eller fristående verksamhet.  

Statsbidrag 

Generella statsbidrag ingår i kommunbidraget. I enlighet med den statliga 
finansieringsprincipen får Uppsala kommun en kompensation från staten i form av 

generella statsbidrag för att finansiera de nya uppdrag och åtaganden som staten ger 
kommunen. Kommunen har rätt att prioritera hur intäkterna ska fördelas mellan nämnder 

och uppdrag vilket innebär att de generella statsbidragen inte är öronmärkta för respektive 

uppdrag. De statliga bidragen är som en följd av detta medräknade i kommunbidraget som 
kommunfullmäktige tilldelar utbildningsnämnden och ingår i de ersättningar som 

utbildningsnämnden beslutar om.  

Exempel på generella statsbidrag som ingår i kommunbidraget: 

• Utökad undervisning i matematik åk 1-3 samt åk 4-6 

• PRAO i åk 8 och 9 

• HPV-vaccination, både flickor och pojkar 

• Allmän förskola 3-åringar 

• Lagstadgad lovskola åk 8 och 9 

• Fler nationella prov 
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Statsbidrag som endast kommuner kan ansöka om och som ingår i grundbeloppen.  
Statsbidragen avser alla barn/elever och verksamheter i kommunen, oavsett huvudman. 
Exempel:   

• Kvalitetssäkrande åtgärder (personalkostnader i kommunal och fristående förskola 
samt fritidshem) 

• Papperslösa barn 

• Bidrag för barn och elever i kommunen som har folkbokföringsadress i ett EU/EES- 
land eller Storbritannien. Kan exempelvis vara barn till gästforskare. 

Statsbidrag för riktade satsningar, till exempel för likvärdig skola och minskade barngrupper 
i förskolan, söks direkt av respektive huvudman och avser att finansiera ett specifikt 

ändamål eller uppdrag. Dessa ingår inte i kommunbidraget. 

Gemensamt finansierad verksamhet 

Utbildningsnämnden ansvarar för att i nämndens budget avsätta medel för gemensamma 
kostnader oavsett huvudman. Medlen används för att bekosta verksamhet som riktar sig till 

alla Uppsala kommuns barn och elever, exempelvis antagning till förskola, grundskola och 

gymnasieskola, myndighetsutövning och skolskjutsar. 

Politiska satsningar 2021 

Kommunfullmäktige avsätter medel i Mål och budget till specifika satsningar. Exempel på 

politiska satsningar för 2021 är närvarokoordinatorer samt en satsning för att öka andelen 

barn 3-5 år i förskola, framförallt i utsatta områden.  

Efter att de gemensamma kostnaderna har räknats av kommunbidraget beräknas 

ersättningar per barn och elev utifrån bestämmelserna om lika villkor. Ersättningarna 
utgörs i huvudsak av ett grundbelopp/programersättning samt strukturersättning.  
Därutöver kan ersättning för nyanlända barn och elever, ersättning för modersmål, 

ersättning till vissa landsbygdsskolor samt tilläggsbelopp erhållas utifrån kriterier beroende 

på skolform.  

De fristående verksamheterna ersätts även för:  

• Administrationskostnad, schablonbelopp på tre procent på grundbeloppet. 

Undantaget är pedagogisk omsorg som får en ersättning motsvarande en procent 
på grundbeloppet. 

• Moms, en schablon på sex procent.  
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2. Förskola och pedagogisk omsorg 
(familjedaghem) 

2.1 Grundbelopp  

I grundbeloppet för 2021 är ersättningen för arbetskläder samt ersättningen för särskilda 

insatser för barn med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF-medel) inkluderad.  

Samtliga nystartade förskolor, oavsett i vilka lokaler förskolan ska drivas, har rätt till en 

så kallad "startmånad" med full ersättning för alla inskrivna barn oavsett vid vilket 

datum barnen startade under den månaden.  
 
Förskola, grundbelopp*,   2021

Kronor per barn och år

Grundbelopp exkl 

administration

Administration 

3%
Grundbelopp

1-2 år över 25 timmar per vecka 140 472 4 214 144 686

1-2 år tom 25 timmar per vecka 111 646 3 349 114 995

3-5 år över 25 timmar per vecka 113 415 3 402 116 817

3-5 år tom 25 timmar per vecka 97 495 2 925 100 420

Allmän förskola 73 067 2 192 75 259

* ersättning vid 10 timmar öppettid per dag.  
 

Ersättning för 1-2 åringar respektive 3-5 åringar har en brytpunkt den 1 augusti. 

För barn som fyller 3 år fram till och med 31 juli får enheten ersättning för 1-2 åringar till och 
med 31 juli, oavsett när barnet fyller under årets första halva. Därefter får enheten 
ersättning för 3-5 åringar för dessa barn. 

För barn som fyller 3 år mellan 1 augusti och 31 december får enheten ersättning för 

1-2 åringar kalenderåret ut.  

 

2.1.2 Strukturersättning   

Strukturersättningen för varje enhet redovisas i bilaga 4.  

2.2 Engångsbelopp för nyanlända barn   

Enheten ersätts med ett engångsbelopp på 12 000 kr per barn för asylsökande barn och för 

nyanlända barn med uppehållstillstånd.  

Pedagogisk omsorg, grundbelopp*, 2021

Kronor per barn och år

Grundbelopp exkl 

administration

Administration 

1%
Grundbelopp

1-2 år över 25 timmar per vecka 119 476 1 195 120 671

1-2 år tom 25 timmar per vecka 90 651 907 91 558

3-5 år över 25 timmar per vecka 92 421 924 93 345

3-5 år tom 25 timmar per vecka 76 503 765 77 268

Allmän förskola 73 067 731 73 798

* ersättning vid 10 timmar öppettid per dag.
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2.3 Öppethållande som överstiger 10 timmar per dag 

Enheten ersätts med en timersättning för öppethållande över 10 timmar/dag. Varje månad 

räknas som 21 dagar då beräkning sker av ersättning. 

 

2.4 Öppethållande som understiger 10 timmar per dag   

Grundbeloppet reduceras med 5% per timme för det antal timmar som understiger 10 
timmar per dag.  

2.5 Ersättning för barn som har rätt till omsorg på obekväm 
arbetstid under tid då förskola inte erbjuds  

Enheter som har fått tillstånd av utbildningsnämnden att bedriva omsorg på tid då förskola 

inte erbjuds (kvällar, nätter och helger) får ersättning per barn enligt nedan:  

 

Om inga barn har varit närvarande, trots att de varit schemalagda för närvaro, så ersätts 
enheten med 2 000 kr per natt/helgdag till enheten. Vid storhelger (jul, nyår, påsk och 
midsommar) är ersättningen 3 000 kr per natt/helgdag till enheten. 

2.6 Tilläggsbelopp och ersättning avseende extraordinära 
stödinsatser  

 

2.7 Öppen förskola  

 

Extra öppethållande, 2021 

Kronor per timme Ersättning 

Öppethållande över 10 timmar*  340

*Per dag, dagtid 06:30-18:30

Omsorg på obekväm arbetstid*, ersättning 2021

Kronor per timme Ersättning 

1 till och med 5 barn 454

6 till och med 10 barn 908

11 till och med 15 barn 1 362

16 till och med 20 barn 1 816

21 till och med 25 barn 2 270

*18:30-06:30 vardagar samt på lördagar, söndagar och helgdagar

Öppen förskola, ersättning 2021

Årsbelopp, kronor Ersättning 

Kommunal huvudman 12 350 000

Svenska Kyrkan 1 949 360

C-företaget, Pelle Svanslös 1 371 500

Nyby vision 877 700
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2.8 Reducerad ersättning  

Uppsala kommun tillämpar maxtaxa för föräldraavgiften till förskola, familjedaghem och 

fritidshem.  Ersättningen till förskolor och familjedaghem som själva fakturerar 
föräldraavgiften reduceras med ett snitt av maxtaxan utifrån tre avgiftsnivåer. 

Avgiftsnivåerna fastställs årligen av regeringen i december. 
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3. Grundskola, förskoleklass och fritidshem 

3.1 Grundbelopp 

I grundbeloppet för 2021 är ersättningen för arbetskläder, lärarassistenter, HPV-vaccin samt 
NPF-medel inkluderad.  

 

3.1.1 Strukturersättning 

Strukturersättningen för varje enhet redovisas i bilaga 5.  

3.2 Modersmål 

 

3.3 Nyanlända elever  

 

3.4 Ersättning för omsorg för elever som har rätt till omsorg på 
obekväm arbetstid under tid då fritidshem inte erbjuds  

Enheter som har fått tillstånd av utbildningsnämnden att bedriva omsorg på tid då 
fritidshem inte erbjuds (kvällar, nätter och helger) får ersättning per skolbarn enligt nedan. 

Grundskola, grundbelopp, 2021

Kronor per elev och år

Grundbelopp exkl 

administration

Administration 

3%
Grundbelopp

Förskoleklass 52 140 1 564 53 704

Årskurs 1-3 65 350 1 961 67 311

Årskurs 4-6 75 490 2 265 77 755

Årskurs 7-9 87 800 2 634 90 434

Fritidshem för barn i förskoleklass och skolår 1-6 29 790 894 30 684

Fritidshem för barn till vårdnadshavare som är 

arbetssökande och föräldralediga*
14 500 435 14 935

*I förskoleklass och skolår 1-6

Grundskola, ersättning modersmål, 2021  

Kronor per elev och år Ersättning 

Modersmål 8 543

Nyanlända elever, ersättning 2021

Kronor per elev och år År 1, 100% År 2, 75% År 3, 50% År 4, 25%

F – 3 37 800 28 350 18 900 9 450

4 – 6 50 400 37 800 25 200 12 600

7 – 9 63 000 47 250 31 500 15 750

F – 3 12 600 9 450 6 300 3 150

4 – 6 18 900 14 175 9 450 4 725

7 – 9 27 720 20 790 13 860 6 930

*) Human Development Index (HMI) är ett mått på ett lands levnadsförhållanden samt 

ekonomiska och sociala utveckling.

Låg/medel HDI*

Högt/mycket högt HDI*

Ersättning
Årskurs vid 

invandring
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Omsorg på obekväm arbetstid*, ersättning 2021

Kronor per timme Ersättning 

1 till och med 5 barn 454

6 till och med 10 barn 908

11 till och med 15 barn 1 362

16 till och med 20 barn 1 816

21 till och med 25 barn 2 270

*18:30-06:30 vardagar samt på lördagar, söndagar och helgdagar
 

Om inga barn eller skolbarn varit närvarande, trots att de varit schemalagda för närvaro, så 
ersätts enheten med 2 000 kr per natt/helgdag till enheten och med 3 000 kr per 

natt/helgdag vid storhelger (jul, nyår, påsk och midsommar). 

3.5 Ersättning till vissa grundskolor på landsbygden  

 

Information om grundskolor som erhåller ersättningen redovisas i bilaga 7.  

3.6 Tilläggsbelopp och ersättning avseende extraordinära 
stödinsatser 

 

  

Ersättning till grundskolor på landsbygden, 2021

Skolans storlek Årskurs Ersättning per år, kr

Liten skola F - 6 169 102

Liten skola 7 - 9 338 204

Större skola F - 6 84 551

Större skola 7 - 9 169 102

Tilläggsbelopp/ersättning, 2021

Kronor per beviljad timme Ersättning 

1 timme 210
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4. Grundsärskola och fritidshem i 
grundsärskolan 

4.1 Grundbelopp 

 

För barn i förskoleklass, som senare kommer att tas emot i grundsärskola, ersätts den 

mottagande skolan med dels grundbeloppet för grundskolans förskoleklass dels en 
ersättning motsvarande beloppet för individintegrerad elev i årskurs 1-3. För elev som är 

mottagen i grundsärskola men är individintegrerad i grundskola, ersätts den   mottagande 
skolan med dels grundskolans grundbelopp för årskursen dels med en ersättning för 

individintegrerad elev enligt tabellen ovan. För individintegrerad elev i fritidshem är 
ersättningen till skolan motsvarande ersättning som för barn i grundsärskola t.o.m. 12 år.  

4.2 Modersmål  

 

4.3 Nyanlända elever 

 

Grundsärskola, grundbelopp, 2021

Kronor per elev och år

Grundbelopp exkl 

administration

Administration 

3%
Grundbelopp

Årskurs 1-3 grundsärskola 266 324 7 990 274 314

Årskurs 4-6 grundsärskola 282 559 8 477 291 036

Årskurs 7-9 grundsärskola 295 161 8 855 304 016

Årskurs 1-9 träningsskola 413 652 12 410 426 062

Individintegrerad elev årskurs 1-3 106 275 3 188 109 463

Individintegrerad elev årskurs 4-6 106 275 3 188 109 463

Individintegrerad elev årskurs 7-9 129 068 3 872 132 940

Fritidshem för barn i grundsärskolan t.o.m. 12 år 78 155 2 345 80 500

Fritidshem för barn i träningsklass t.o.m. 12 år 143 730 4 312 148 042

*I förskoleklass och skolår 1-6

Grundsärskola, ersättning modersmål, 2021  

Kronor per elev och år Ersätning

Modersmål 18 282

Nyanlända elever, ersättning 2021

Kronor per elev och år År 1, 100% År 2, 75% År 3, 50% År 4, 25%

F – 3 37 800 28 350 18 900 9 450

4 – 6 50 400 37 800 25 200 12 600

7 – 9 63 000 47 250 31 500 15 750

F – 3 12 600 9 450 6 300 3 150

4 – 6 18 900 14 175 9 450 4 725

7 – 9 27 720 20 790 13 860 6 930

*) Human Development Index (HMI) är ett mått på ett lands levnadsförhållanden samt 

ekonomiska och sociala utveckling.

Låg/medel HDI*

Högt/mycket högt HDI*

Ersättning
Årskurs vid 

invandring
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4.4 Tilläggsbelopp och ersättning avseende extraordinära 
stödinsatser 

 

  

Tilläggsbelopp/ersättning, 2021

Kronor per beviljad timme Ersättning

1 timme 210
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5. Gymnasieskola 

5.1 Grundbelopp/programersättning 

I grundbeloppet för 2021 är ersättningen för heltidsmentorer och NPF-medel inkluderad.

  

Gymnasieprogram/inriktning, programersättning, 2021

Kronor per elev och år

Program-

ersättning exkl 

administration

Administration 

3%

Program-

ersättning

Bygg- & anläggningsprogrammet; anläggningsfordon 154 026 4 621 158 647

Bygg- & anläggningsprogrammet, år 1 och övriga inriktningar 142 634 4 279 146 913

Barn- & fritidsprogrammet 85 763 2 573 88 336

El- & energiprogrammet; år 1 87 119 2 614 89 733

El- & energiprogrammet; elteknik 126 959 3 809 130 768

Ekonomiprogrammet 75 333 2 260 77 593

Estetiska programmet; musik 144 340 4 330 148 670

Estetiska programmet; år 1 och övriga inriktningar 108 433 3 253 111 686

Fordons- & transportprogrammet; transport 167 915 5 037 172 952

Fordons- & transportprogrammet; åk 1 och övriga inriktningar 129 846 3 895 133 741

Handels- & administrationsprogrammet 79 040 2 371 81 411

Hotell- & turismprogrammet 83 984 2 520 86 504

Humanistiska programmet 82 604 2 478 85 082

International Baccalaureate 104 561 3 137 107 698

Introduktionsprogram - individuellt alternativ 183 236 5 497 188 733

Introduktionsprogram - individuellt alternativ AST-profil 245 066 7 352 252 418

Introduktionsprogram - språkintroduktion 129 193 3 876 133 069

Introduktionsprogram - yrkesintroduktion mot Barn- & fritidsprogrammet 92 786 2 784 95 570

Introduktionsprogram - yrkesintroduktion mot Bygg- & anläggningsprogrammet 135 708 4 071 139 779

Introduktionsprogram - yrkesintroduktion mot Fordonsprogrammet 124 441 3 733 128 174

Introduktionsprogram - yrkesintroduktion mot Handels- & administrationsprogrammet 101 365 3 041 104 406

Introduktionsprogram - yrkesintroduktion mot Hotell- & turismprogrammet 95 581 2 867 98 448

Introduktionsprogram - yrkesintroduktion mot Naturbruksprogrammet 146 339 4 390 150 729

Introduktionsprogram - yrkesintroduktion mot Restaurang- & livsmedelsprogrammet 138 649 4 159 142 808

Introduktionsprogram - yrkesintroduktion mot Vård- & omsorgsprogrammet 106 521 3 196 109 717

Naturvetenskapsprogrammet 83 834 2 515 86 349

Naturbruksprogrammet; djur 197 486 5 925 203 411

Naturbruksprogrammet; djurvård (ny inriktning lå 2021/2022) 160 786 4 824 165 610

Naturbruksprogrammet; hästhållning (ny inriktning lå 2021/2022) 192 750 5 783 198 533

Naturbruksprogrammet; lantbruk 229 542 6 886 236 428

Naturbruksprogrammet; skog 236 206 7 086 243 292

Restaurang- & livsmedelsprogrammet 133 848 4 015 137 863

Samhällsvetenskapsprogrammet 76 680 2 300 78 980

Samhällsvetenskapsprogrammet; samhällsvetenskap AST-profil 247 953 7 439 255 392

Teknikprogrammet 90 793 2 724 93 517

VVS- & fastighetsprogrammet 127 298 3 819 131 117

Vård- & omsorgsprogrammet 82 596 2 478 85 074

Bygg -& anläggningsprogrammet; anläggningsmaskinförare - lärling 114 381 3 431 117 812

Bygg -& anläggningsprogrammet; övriga yrken - lärling 104 714 3 141 107 855

Barn- & fritidsprogrammet – lärling 61 304 1 839 63 143

El- & energiprogrammet – lärling 92 726 2 782 95 508

Fordons- & transportprogrammet; transport - lärling 107 071 3 212 110 283

Fordons- & transportprogrammet; övriga yrken - lärling 96 336 2 890 99 226

Handels- & administrationsprogrammet - lärling 57 581 1 727 59 308

Hotell- & turismprogrammet - lärling 61 677 1 850 63 527

Hantverksprogrammet – lärling 76 298 2 289 78 587

Industriprogrammet - lärling 116 325 3 490 119 815

Restaurang- & livsmedelsprogrammet - lärling 99 058 2 972 102 030

VVS- & fastighetsprogrammet - lärling 97 047 2 911 99 958

Vård- & omsorgsprogrammet - lärling 61 705 1 851 63 556

För Celsiusksolan reduceras programpriset för LIU-, NIU-och RIG- utbildningarna. 
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I bilaga 2 redovisas indexberäkning för undervisning, lokaler, lärverktyg, elevhälsa och 
övrigt. I posten övrigt ingår skolmåltider.  

För elever på introduktionsprogrammet programinriktat val är grundbeloppet detsamma 
som för motsvarande yrkesprogram. 

För elever på introduktionsprogrammet yrkesintroduktion är grundbeloppet detsamma 

som för motsvarande yrkesprogram förutom för de program som redan är prissatta. 

5.1.1 Strukturersättning till kommunala och fristående gymnasieskolor 

Strukturersättningen för varje enhet redovisas i bilaga 6.  

För elever inom introduktionsprogrammet yrkesintroduktion ersätts skolan med en 
generell strukturersättning på 17 500 kr per elev. 

5.2 Tilläggsbelopp och ersättning avseende extraordinära 
stödinsatser 

 

  

Tilläggsbelopp/ersättning. 2021

Kronor per beviljad timme Ersättning

1 timme 210
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6. Gymnasiesärskola 

6.1 Grundbelopp/programpris  

 

 

6.2 Tilläggsbelopp och ersättning avseende extraordinära 
stödinsatser 

 

  

Gymnasiesärskola, programersättning, 2021

Kronor per elev och år

Programersättning 

exkl admin.

Administration 

3%

Program-

ersättning

Nationella program 336 418 10 093 346 511

Individuella program 506 421 15 193 521 614

Tilläggsbelopp/ersättning. 2021

Kronor per beviljad timme Ersättning

1 timme 210
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7. Ersättningar till fristående förskolor och 
skolor belägna utanför Uppsala kommun 

7.1 Ersättning till fristående förskolor belägna utanför Uppsala 
kommun 

Ersättning i form av grundbelopp ges till fristående förskolor utanför Uppsala kommun 
enligt skollagen 8 kap. 21 § och 22 §. Ersättningarna inkluderar en genomsnittlig 

strukturersättning och lokalkostnad. 

Skolan kan även ansöka om tilläggsbelopp enligt skollagen 8 kap 23§. Tilläggsbeloppet 
avser elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd. 

7.1.1 Grundbelopp 

 

 

7.1.2 Tilläggsbelopp 

 

7.2 Ersättning till fristående grundskolor belägna utanför 
Uppsala kommun 

Ersättning i form av grundbelopp ges till fristående grundskolor utanför Uppsala kommun 

enligt skollagen 10 kap. 37 § och 38§. Ersättningarna inkluderar en genomsnittlig 
strukturersättning (ej för fritidshem) och lokalkostnad. 

Fristående förskola utanför Uppsala kommun, ersättning*, 2021

Kronor per barn och år

Grundbelopp, inkl. 

admininstration och 

strukturersättning

Per månad

1-2 år över 25 timmar per vecka 150 530 12 544

1-2 år tom 25 timmar per vecka 120 839 10 070

3-5 år över 25 timmar per vecka 122 661 10 222

3-5 år tom 25 timmar per vecka 106 264 8 855

Allmän förskola 81 103 6 759

* ersättning vid 10 timmar öppettid per dag. Exklusive momskompensation 6%

Fristående pedagogisk omsorg utanför Uppsala kommun, ersättning*, 2021

Kronor per barn och år

Grundbelopp, inkl. 

admininstration och 

strukturersättning

Per månad

1-2 år över 25 timmar per vecka 126 515 10 543

1-2 år tom 25 timmar per vecka 97 402 8 117

3-5 år över 25 timmar per vecka 99 189 8 266

3-5 år tom 25 timmar per vecka 83 112 6 926

Allmän förskola 79 642 6 637

* ersättning vid 10 timmar öppettid per dag. Exklusive momskompensation 6%

Tilläggsbelopp/ersättning, 2021

Kronor per beviljad timme Ersättning 

1 timme 210
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Skolan kan även ansöka om tilläggsbelopp enligt skollagen 10 kap 39§. Tilläggsbeloppet 
avser elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd, elever som ska erbjudas 
modersmål eller elever som deltar i lovskola. 

7.2.1 Grundbelopp 

 

7.2.2 Modersmål 

 

7.2.3 Tilläggsbelopp 

 

7.3 Ersättning till fristående grundsärskolor belägna utanför 
Uppsala kommun 

Ersättning i form av grundbelopp ges till fristående grundskolor utanför Uppsala kommun 
enligt skollagen 11 kap. 36 § och 37§.  

Skolan kan även ansöka om tilläggsbelopp enligt 11 kap. 38 § samt 14 kap. 17 § skollagen. 
Tilläggsbeloppet avser elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd och elever som 

ska erbjudas modersmål. 

Fristående grundskola utanför Uppsala kommun, ersättning  2021

Kronor per elev och år*

Grundbelopp, inkl. 

admininstration och 

strukturersättning

Per månad

Förskoleklass 65 478 5 457

Årskurs 1-3 79 902 6 659

Årskurs 4-6 90 972 7 581

Årskurs 7-9 104 412 8 701

Fritidshem för barn i förskoleklass och skolår 1-6 32 528 2 711

* Inkl genomsnittlig strukturersättnin. Exklusive momskompensation med 6%.

Grundskola, ersättning modersmål, 2021  

Kronor per elev och år Ersättning

Modersmål 8 543

Tilläggsbelopp/ersättning, 2021

Kronor per beviljad timme Ersättning 

1 timme 210
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7.3.1 Grundbelopp 

 

7.3.2 Modersmål 

 

7.3.3 Tilläggsbelopp 

 

7.4 Ersättning till de fristående gymnasieskolorna belägna 
utanför Uppsala kommun  

Ersättningen till fristående gymnasieskolor utanför Uppsala kommun beräknas utifrån 

programersättningen (grundbelopp), strukturersättning utifrån den genomsnittliga 

strukturersättningen på programnivå och en programövergripande ersättning med 256 kr. 

Möjlighet finns att söka tilläggsbelopp för modersmål och för elev med behov av 
extraordinär stödinsats.  

7.4.1 Modersmål  

  

 

Fristående grundsärskola utanför Uppsala, grundbelopp* 2021

Kronor per elev och år

Grundbelopp  inklusive  

admininstration

Per månad

Årskurs 1-3 grundsärskola 274 314 22 860

Årskurs 4-6 grundsärskola 291 036 24 253

Årskurs 7-9 grundsärskola 304 016 25 335

Årskurs 1-9 träningsskola 426 062 35 505

Individintegrerad elev årskurs 1-3 109 463 9 122

Individintegrerad elev årskurs 4-6 109 463 9 122

Individintegrerad elev årskurs 7-9 132 940 11 078

Fritidshem för barn i grundsärskolan t.o.m. 12 år 80 500 6 708

Fritidshem för barn i träningsklass t.o.m. 12 år 148 042 12 337

* Exklusive momskompensation med 6%.

Grundsärskola, ersättning modersmål, 2021  

Kronor per elev och år Ersättning

Modersmål 18 282

Tilläggsbelopp/ersättning, 2021

Kronor per beviljad timme Ersättning

1 timme 210

Gymnasieskola, ersättning modersmål, 2021

Kronor per elev och år Ersättning

Nationella program 9 270

Introduktionsprogram 9 270

Introduktionsprogram 

språkintroduktion
6 814
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7.5 Ersättning till de fristående gymnasiesärskolorna belägna 
utanför Uppsala kommun  

Ersättningen till fristående gymnasiesärskolor utanför Uppsala kommun beräknas utifrån 
programersättningen (grundbelopp). Möjlighet finns att söka tilläggsbelopp för modersmål 

och för elev med behov av extraordinär stödinsats.  

7.5.1 Modersmål 

 

 

  

Kronor per elev och år Ersättning

Modersmål 16 250

Fristående gymnasiesärskolor utanför Uppsala, ersättning 

modersmål 2021
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8. Interkommunal ersättning 

8.1 Interkommunal ersättning Uppsala kommun – förskola 

8.1.1 Barn folkbokfört i Uppsala kommun som tas emot i annan kommun 

Ersättningarna gäller när en annan kommun tar emot ett barn folkbokfört i Uppsala 
kommun i enlighet med 8 kap. 13§ och 17 § skollagen. I det fall barnet är mottaget enligt 13 

§ första stycket så är det skolkommunens prislista som används. I det fall barnet är 
mottaget enligt 13§ andra stycket så är det barnets hemkommuns prislista som används. 

Mottagande samt avlämnande av barnet skall meddelas Uppsala kommun snarast. 

Ersättning sker månadsvis. 

Uppsala kommun förbehåller sig rätten att återkräva delar av denna ersättning i den 
händelse barnet ändrar sin folkbokföring eller avslutar vistelsen i förskolan i annan 

kommun. Ersättning ges alltså endast för den tid eleven varit folkbokförd i Uppsala 
kommun och samtidigt gått i förskola i mottagande kommun.  

Alla eventuella kostnader för stödåtgärder ingår i ersättningen. Skulle större behov av stöd 
föreligga kommer ersättning endast att ges från det datum som en skriftlig 

överenskommelse om detta tecknats med Uppsala kommun. Anmälan ska göras i god tid 
innan åtgärden påbörjas – retroaktiv ersättning betalas inte. 

 

 

 

Ersättningarna inkluderar en genomsnittlig strukturersättning samt lokalkostnad och 
administrationskostnad. 

Interkommunal ersättning*) förskola, 2021

Kronor per barn och år

Grundbelopp, inkl. 

admininstration och 

strukturersättning

Per månad

1-2 år över 25 timmar per vecka 156 121 13 010

1-2 år tom 25 timmar per vecka 125 282 10 440

3-5 år över 25 timmar per vecka 127 175 10 598

3-5 år tom 25 timmar per vecka 110 144 9 179

Allmän förskola 84 010 7 001

* ersättning vid 10 timmar öppettid per dag.

Interkommunal ersättning*) pedagogisk omsorg, 2021

Kronor per barn och år

Grundbelopp, inkl. 

administration och 

strukturersättning

Per månad

1-2 år över 25 timmar per vecka 134 830 11 236

1-2 år tom 25 timmar per vecka 103 707 8 642

3-5 år över 25 timmar per vecka 105 618 8 802

3-5 år tom 25 timmar per vecka 88 433 7 369

Allmän förskola 84 724 7 060

* ersättning vid 10 timmar öppettid per dag.
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Reducerad ersättning  

Uppsala kommun tillämpar maxtaxa. Föräldraavgiften debiteras av Uppsala kommun.  

Ersättningen till förskolor och familjedaghem som själva fakturerar föräldraavgiften 

reduceras med ett snitt av maxtaxan utifrån tre avgiftsnivåer. Avgiftsnivåerna fastställs 
årligen av regeringen i december.  

8.1.2 För barn folkbokförda i annan kommun som tas emot av Uppsala kommun. 

Hemkommunens ersättning/prislista gäller. I det fall barnet är mottaget enligt 8 kap 13§ 

första stycket skollagen så är det skolkommunens prislista som används. 

8.2 Interkommunal ersättning Uppsala kommun – grundskola 
och fritidshem 

8.2.1 Elev folkbokförd i Uppsala kommun som tas emot av annan kommun 

Ersättningarna gäller när en annan kommun tar emot en elev folkbokförd i Uppsala 
kommun i enlighet med 10 kap. 25 §, 27§ och 34§ skollagen. Mottagande samt avlämnande 
av elev skall meddelas Uppsala kommun snarast. Ersättning sker månadsvis. 

I enlighet med 10 kap 25§, när elev går i en annan kommuns skola, på grund av personliga 

skäl eller är placerad i annan kommun på hem för vård eller boende utifrån 

socialtjänstlagen, gäller skolkommunens prislista. När elev går kvar i annan kommuns 
skola enligt 10 kap. 28§ andra stycket, enligt rätten att gå kvar den sista årskursen, gäller 

skolkommunens prislista.  

I enlighet med 10 kap 27§, när elev och vårdnadshavare önskar gå i annan kommuns 
grundskola så gäller hemkommunens prislista. 

Uppsala kommun förbehåller sig rätten att återkräva delar av denna ersättning i den 

händelse eleven ändrar sin folkbokföring eller slutar sin skolgång i annan kommun. 

Ersättning ges endast för den tid eleven varit folkbokförd i Uppsala kommun och samtidigt 

gått i skola i mottagande kommun.  

Alla eventuella kostnader för omfattande behov av stödåtgärder, undervisning i svenska 
som andraspråk, modersmålsundervisning och liknande ingår i ersättningen. Föreligger 

omfattande behov av särskilt stöd kommer ersättning endast att ges från det datum som en 
skriftlig överenskommelse om detta tecknats med Uppsala kommun. Kontakta 

utbildningsförvaltningen i god tid innan åtgärden påbörjas – retroaktiv ersättning utbetalas 

inte. 

Kostnad för fritidshem ersätts endast för elever i förskoleklass samt årskurs 1 – 3.  

Uppsala kommun tillämpar maxtaxa. Föräldraavgift för fritidshem debiteras av Uppsala 

kommun.  
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Ersättningarna inkluderar en genomsnittlig strukturersättning (ej för fritidshem) samt 
lokalkostnad och administrationskostnad. 

8.2.2 För elev folkbokförd i annan kommun som tas emot av Uppsala kommun 

Hemkommunens ersättning/prislista gäller förutom i följande fall: 

I enlighet med 10 kap 25§, när elev på grund av personliga skäl går i en annan kommuns 

skola eller är placerad på hem för vård eller boende i annan kommun utifrån 
socialtjänstlagen, och när elev går kvar i annan kommuns skola enligt 10 kap. 28§ andra 
stycket, enligt rätten att gå kvar den sista årskursen, gäller skolkommunens prislista.  

8.3 Interkommunal ersättning Uppsala kommun – 
grundsärskola och fritidshem  

8.3.1 Elev folkbokförd i Uppsala kommun som tas emot av annan kommun 

Ersättningarna gäller när en annan kommun tar emot en elev folkbokförd i Uppsala 

kommun i enlighet med 11 kap. 25 - 26 §§ och 33§ skollagen. Mottagande samt avlämnande 
av elev skall meddelas Uppsala kommun snarast. Ersättning sker månadsvis. 

I enlighet med 11 kap 25§, när elev går i en annan kommuns skola, på grund av personliga 

skäl eller är placerad i annan kommun på hem för vård eller boende utifrån 
socialtjänstlagen, gäller skolkommunens prislista. När elev går kvar i annan kommuns 

skola enligt 11 kap. 27§ andra stycket, enligt rätten att gå kvar den sista årskursen, gäller 

skolkommunens prislista.  

I enlighet med 11 kap 26§, när elev och vårdnadshavare önskar gå i annan kommuns skola 
så gäller hemkommunens prislista. 

Uppsala kommun förbehåller sig rätten att återkräva delar av denna ersättning i den 
händelse eleverna ändrar sin folkbokföring eller slutar sin skolgång i annan kommun. 
Ersättning ges r alltså endast för den tid eleven varit folkbokförd i Uppsala och samtidigt 
gått i skola i mottagande kommun.  

Alla eventuella kostnader för stödåtgärder, undervisning i svenska som andraspråk, 
modersmålsundervisning och liknande ingår i ersättningen. Föreligger omfattande behov 

av särskilt stöd kommer ersättning endast att ges från det datum som en skriftlig 
överenskommelse om detta tecknats med Uppsala kommun.  Kontakta 

utbildningsförvaltningen i god tid innan åtgärden påbörjas – retroaktiv ersättning utbetalas 
inte. 

Interkommunal ersättning till annan kommun, grundskola, 2021

Kronor per elev och år*

Grundbelopp, inkl. 

admininstration och 

strukturersättning

Per månad

Förskoleklass 64 669 5 389

Årskurs 1-3 77 589 6 466

Årskurs 4-6 88 518 7 377

Årskurs 7-9 101 636 8 470

Fritidshem för barn i förskoleklass och skolår 1-6 30 525 2 544

*Inklusive genomsnittlig strukturersättning.
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Kostnad för fritidshem ersätts endast för elever i förskoleklass samt årskurs 1 – 3.  

Uppsala kommun tillämpar maxtaxa.  Föräldraavgift för fritidshem debiteras av Uppsala 

kommun. 

 

Ersättningarna inkluderar lokalkostnader och administrationskostnad.  

8.3.2 För elev folkbokförd i annan kommun som tas emot av Uppsala kommun  

Hemkommunens ersättning/prislista gäller förutom i följande fall: 

I enlighet med 11 kap 25§, när elev på grund av personliga skäl går i en annan kommuns 
skola eller är placerad på hem för vård eller boende i annan kommun utifrån 

socialtjänstlagen, och när elev går kvar i annan kommuns skola enligt 11 kap. 27§ andra 
stycket, enligt rätten att gå kvar den sista årskursen, gäller skolkommunens prislista.  

8.4 Interkommunal ersättning Uppsala kommun – 
gymnasieskola 

8.4.1 Elev folkbokförd i Uppsala kommun som tas emot av annan kommun 

Ersättning för nationellt program 

Ersättningarna när en annan kommun tar emot en elev folkbokförd i Uppsala kommun 

beror på om eleven är mottagen i första hand eller i andra hand i enlighet med 16 kap. 43-51 
§§ skollagen. Vid mottagning i första hand av elev ska den interkommunala ersättningen 
motsvara anordnarens självkostnadspris. Vid mottagning i andra hand av elev ska den 

interkommunala ersättningen högst uppgå till den kostnad som hemkommunen har. Är 
anordnarens kostnad lägre ska hemkommunen istället ersätta den lägre kostnaden (16 kap. 
51 § skollagen).  

Ersättning för introduktionsprogram 

Se bilaga 1 för allmänna principer för ersättning för elev på introduktionsprogram.   

8.4.2 Elev folkbokförd i annan kommun som tas emot av Uppsala kommun 

Vid första hands mottagning av elev ersätts Uppsala kommun med grundbelopp i form av 

ett programpris (ersättning/elev), strukturersättning, tillägg för modersmål samt ett 

Interkommunal ersättning till annan kommun, grundsärskola, 2021

Kronor per elev och år

Grundbelopp inklusive 

admininstration
Per månad

Årskurs 1-3 grundsärskola 282 498 23 542

Årskurs 4-6 grundsärskola 298 733 24 894

Årskurs 7-9 grundsärskola 311 335 25 945

Årskurs 1-9 träningsskola 429 826 35 819

Individintegrerad elev årskurs 1-3 122 449 10 204

Individintegrerad elev årskurs 4-6 122 449 10 204

Individintegrerad elev årskurs 7-9 145 242 12 104

Fritidshem för barn i grundsärskolan t.o.m. 12 år 84 305 7 025

Fritidshem för barn i träningsklass t.o.m. 12 år 149 880 12 490
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programövergripande tillägg på 2 760 kr för gemensamt finansierade verksamheter till 
exempel tillsyn elevhem. 

Vid mottagning i andra hand av elev ska den interkommunala ersättningen högst uppgå till 
den kostnad som hemkommunen har. Är anordnarens kostnad lägre ska hemkommunen 
istället ersätta den lägre kostnaden (16 kap. 51 § skollagen). 

Ersättning sker månadsvis.  

Programpriser för interkommunal ersättning redovisas i bilaga 3. 

Ersättning för introduktionsprogram 

Se bilaga 1 för allmänna principer för ersättning för elev på introduktionsprogram.   

Ersättning nationell idrottsutbildning 

Ersättningen för elever på idrottsutbildningarna följer respektive nationella program med 

följande tillägg per elev enligt tecknat samverkansavtal. 

 

Ersättning särskilda varianter  

För godkända särskilda varianter fastställer Skolverket den interkommunala ersättning som 

Uppsala kommun får ta ut av hemkommunen. Se nedanstående tabell över de särskilda 

varianterna som är godkända av Skolverket 

Ersättningen räknas upp med ett skolindex varje år. Förordningen om 2021 års skolindex 

beslutas omkring den 1 december.  

 

Tilläggsbelopp 

Utöver den interkommunala ersättningen kan det för vissa elever finnas behov av ett 
tilläggsbelopp. Den enskilda skola som anser att ett sådant behov finns ansöker om 

tilläggsbelopp hos elevens hemkommun och eventuellt avtal sluts mellan skolan och 
hemkommunen. 

Gymnasieskola, nationell idrottsutbildning, ersättning 

Kronor per läsår och elev 2020/2021 2021/2022

NIU – lagidrott 17 000 17 170

NIU – individuell idrott 20 091 20 292

Gymnasieskola Särskild variant 

Uppsala Estetiska gymnasium ES: Serieteckning och  i l lustration

Uppsala Estetiska gymnasium ES:Speldes ign

Lundellska skolan SA: samhäl lsvetenskap; mus ik

Lundellska skolan SA: Medier, information och kommunikation; mus ik

Lundellska skolan SA: Beteendevetenskap; mus ik

Lundellska skolan NA: Naturvetenskap; mus ik

Lundellska skolan NA: Naturvetenskap och samhäl le; mus ik

Lundellska skolan EK: Ekonomi; mus ik

Lundellska skolan EK: Juridik; mus ik
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8.5 Interkommunal ersättning Uppsala kommun – 
gymnasiesärskola 

8.5.1 Elev folkbokförd i Uppsala kommun som tas emot av annan kommun 

När en annan kommun tar emot en elev folkbokförd i Uppsala kommun ska den 
interkommunala ersättningen motsvara anordnarens självkostnad. Om eleven har behov av 

tilläggsbelopp kan mottagande kommun ansöka om tilläggsbelopp hos Uppsala kommun 
och eventuellt avtal sluts mellan mottagande kommun och Uppsala kommun. 

Ersättning sker månadsvis.  

8.5.2 Elev folkbokförd i annan kommun som tas emot av Uppsala kommun 

Grundbeloppet utgör den största delen av ersättningarna som andra kommuner betalar 

Uppsala kommun för de elever som går i Uppsala kommuns gymnasiesärskolor. I 
kostnaderna för den interkommunala ersättningen är lokalkostnaderna inkluderad.  

Utöver den interkommunala ersättningen kan det för vissa elever finnas behov av ett 
tilläggsbelopp. Den enskilda skola som anser att ett sådant behov finns ansöker om 

tilläggsbelopp hos elevens hemkommun och eventuellt avtal sluts mellan skolan och 
hemkommunen. 

Resekostnader (skolskjuts) för interkommunal elev betalas av hemkommunen. 

Kronor per elev och år

Programersättning, 

inkl. admin. och 

programövergripande 

kostnader

Nationella program 364 395

Individuella program 534 398

Interkommunal programersättning gymnasiesärskola, 2021
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1. Ersättning till fristående förskolor och skolor 
Enligt skollagen ska hemkommunen lämna bidrag till huvudmannen för varje elev vid skolenheten. 
Bidraget ska bestå av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. Grundbeloppet ska bestämmas 
efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna förskolan 
och skolan. Tilläggsbelopp ska lämnas för barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt 
stöd och för elever som ska erbjudas modersmålsundervisning. Skollagens regler om tilläggsbelopp 
omfattar även elever i grundskola som deltar i obligatorisk lovskola i åk 8 och 9.  

Övriga ersättningar som är beslutade av utbildningsnämnden ersätter Uppsala kommun de 
fristående huvudmännen med på samma villkor som för den kommunala huvudmannen. Det avser 
strukturersättning, ersättning för asylsökande och nyanlända barn och elever samt ersättning till 
vissa landsbygdsskolor.  

2. Grundbelopp 
Grundbeloppet ska täcka följande:  

För förskola (8 kap 21-22§§) och fritidshem (14 kap 15-16§§): 

1. omsorg och pedagogisk verksamhet, 
2. pedagogiskt material och utrustning, 
3. måltider, 
4. administration, 
5. mervärdesskatt, och 
6. lokalkostnader. 

För förskoleklass (9 kap19-20§§), grundskola (10 kap 37-38§§), grundsärskola (11 kap 36-37§§) 
gymnasieskola (15 kap 52-53§§) och gymnasiesärskola (19 kap 45-46§§):  

1.undervisning, 
2. lärverktyg, 
3. elevhälsa, 
4. måltider, 
5. administration, 
6. mervärdesskatt, och 
7. Lokalkostnader 

3. Ersättning för administration 
Ersättningen för administration till de fristående förskolorna och skolorna består av ett 
schablonbelopp på tre procent på grundbeloppet. Undantaget är pedagogisk omsorg som får en 
ersättning motsvarande en procent på grundbeloppet. 



4. Ersättning för mervärdesskatt  
För de fristående verksamheterna tillkommer en schablon om sex procent som kompensation för 
mervärdesskatt. Om regering eller riksdag beslutar om förändring av procentsatsen i förordning eller 
lag kommer ersättningen att anpassas till detta. 

5. Lokalersättning 
Lokalkostnaden per barn eller elev grundar sig på den kommunala huvudmannens budgeterade 
lokalkostnad per barn eller elev för det kommande budgetåret. I lokalkostnaden ingår kostnader för 
hyra, driftskostnader och inventarier som inte är läromedel. Antalet barn respektive elever baserar sig 
på den kommunala huvudmannens det budgeterade barn- och elevantal.  Den budgeterade kostnaden 
beräknas utifrån respektive skolforms budgeterade hyreskostnad för 2021, inklusive en uppskrivning av 
övriga lokalkostnader för 2021 med 1,82 % jämfört med 2020. Justeringar är gjorda för kända, större 
lokalförändringar som till exempel när den kommunala huvudmannen lämnar lokaler eller tar i 
anspråk nya lokaler.  

Lokalersättningen per barn eller elev framgår av varje förskolas eller grundskolas ersättningsbeslut. 
Lokalersättningen för respektive program i gymnasieskolan framgår av bilaga 3.  

6. Ersättning för modersmålsundervisning 
Förskolan har ansvaret för barnets språkliga och kulturella utveckling. Om förskolan gör en bedömning att 
ett enskilt barn är i behov av ett riktat stöd i sitt modersmål kan de ansöka om detta. Enheten för 
flerspråkighet kan bevilja riktat modersmålsstöd för barn i åldern 1-5 år som är inskrivna i kommunal eller 
enskild verksamhet. 

Elever i grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola har rätt till undervisning i 
modersmål enligt skollagen. Bedömningen om elevs rätt till modersmål görs av enheten för 
flerspråkighet. Ersättning för modersmål ges för modersmålsundervisning enligt 10 kap. 7 § och 10 kap. 
39 § skollagen, 11 kap. 10 § och 38§ skollagen, 15 kap. 19§, 16 kap. 54§, 17 kap. 36§, 18 kap. 19§ samt 19 
kap. 47§.  

Grundskolan och grundsärskolan ersätts per elev och år för undervisning i modersmål. 

För gymnasieskolan genomförs modersmålsundervisning av enheten för flerspråkighet som ett 
programövergripande uppdrag vilket innebär att de fristående gymnasieskolorna inte har någon 
kostnad för elever folkbokförda i Uppsala kommun för undervisningen.  

För elever folkbokförda i annan kommun än Uppsala får de fristående gymnasieskolorna betala en 
avgift per elev som är lika stor som kommunens ersättning till enheten för flerspråkighet. 

Om enheten för flerspråkighet inte kan erbjuda ett språk så kan den fristående gymnasieskolan få 
ersättning för att själva bedriva undervisning i språket. Förutsättningen är att enheten för 
flerspråkighet har bedömt att eleven har rätt till modersmålsundervisning i språket. 



7. Tilläggsbelopp och ersättning avseende 
extraordinära stödinsatser för barn och elever 

I skollagen anges att en ersättning i form av ett tilläggsbelopp ska lämnas till fristående förskolor och 
skolor för barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd.  

Tilläggsbelopp ges till fristående förskolor för barn som har bedömts ha omfattande behov av särskilt 
stöd enligt 8 kap. 23§ skollagen.  

Tilläggsbelopp ges till fristående grundskola och fritidshem för elev som har bedömts ha omfattande 
behov av särskilt stöd enligt 9 kap. 21 §, 10 kap. 39 § samt 14 kap. 17 § skollagen.  

Tilläggsbelopp ges till fristående grundsärskola och fritidshem för elev som har bedömts ha 
omfattande behov av särskilt stöd enligt 11 kap. 38 § samt 14 kap. 17 § skollagen.  

För barn i förskola, grundskola och grundsärskola kan tilläggsbelopp och motsvarande ersättning för 
den kommunala huvudmannen även sökas för barn som har rätt till omsorg under kväll och natt.  

Tilläggsbelopp för elev som har bedömts ha omfattande behov av särskilt stöd ges till fristående 
gymnasieskola enligt 16 kap. 54§ samt 17 kap. 34§ skollagen och till fristående gymnasiesärskola enligt 
19 kap. 27 § skollagen.  

Ersättningen betalas ut månadsvis för 4 veckor/månad. 

Skollagens regler om tilläggsbelopp omfattar även elever som deltar i lovskola i åk 8 och 9.  

I Uppsala kommun söker den kommunala huvudmannens förskola och skola ersättning för 
extraordinära stödinsatser för barn och elever på samma villkor som fristående förskolor och skolor.  

Bedömningen av barnets/elevens behov av insatser och om behovet berättigar att förskolan/skolan 
ska erhålla tilläggsbelopp görs av utbildningsförvaltningens myndighetsenhet. Tilläggsbeloppet ska 
bedömas och beviljas individuellt. Beloppet avser ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler 
eller andra extraordinära insatser. Varje förskola/skolas rektor ansvarar för att barnets/elevens behov 
av extraordinära stödinsatser beskrivs i en särskild ansökan. Myndighetsenheten beslutar om 
barnet/eleven har ett behov av extraordinära stödinsatser och bedömer barnets/elevens behov av 
insatser i form av antal timmar per vecka.  

För varje beslutad timme erhåller förskolan/skolan en fastställd ersättning per timme. Beslut ges till 
enhet och vid byte av förskola eller skola måste den nya förskolan/skolan ansöka om ett nytt beslut. 
Modellen möjliggör att beslut kan tas för en längre tidsperiod i de fall en funktionsnedsättning bedöms 
vara varaktig. 

Den beslutade ersättningen ska förskolan/skolan använda till det som angivits i ansökan. Beslutet kan 
omprövas vid ändrade förhållanden exempelvis vid en längre tids avstängning av elev i gymnasieskola. 

8. Strukturersättning  
Strukturersättningen grundar sig på den socioekonomiska sammansättningen av elever på varje 
förskola och skola.  Utbildningsnämnden har beslutat hur stor del av kommunbidraget som ska vara 
fördelad till förskolor och skolor i form av strukturersättning. Strukturersättningen ska kompensera för 
systematiska skillnader mellan olika enheter och därmed ge barn och elever likvärdiga förutsättningar 
att nå målen med utbildningen, oberoende av vilken förskola/skola barnet/eleven går i. 



Ersättningen beräknas enligt den strukturersättningsmodell som beslutades av utbildningsnämnden 
2015-09-30. Ersättningen till förskolor och skolor uppdateras årligen utifrån barn- och 
elevsammansättningen på respektive enhet under september månad föregående år.  

 

För grundskolans del skattar modellen risken att eleverna inte når grundskolans kunskapsmål utifrån 
måttet att en elev inte har uppnått målen i åk 9. Måttet för kunskapsmålet är att eleven inte har uppnått 
behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram och/eller inte fått godkänt i minst två ämnen i årskurs 9. 
Variabler som samvarierar med risken att eleven inte uppnår kunskapsmålen har kartlagts statistiskt 
och de variabler som bäst skattar risken att eleven inte når målen används i modellen. 
Strukturersättningen har ett riktat tillägg för tidigt stöd till elever i förskoleklass till och med årskurs 2. 

För gymnasieskolan används en modell som skattar risken att eleverna inte når gymnasieskolans 
kunskapsmål efter avslutad gymnasieutbildning. Måttet att eleven inte har uppnått målen är att eleven 
inom fyra år inte har nått godkänt i minst 90 procent av programpoängen i gymnasieskolan, vilket 
motsvarar grundläggande högskolebehörighet. Variabler som samvarierar med risken att eleven inte 
uppnår kunskapsmålen har kartlagts statistiskt och de variabler som bäst skattar risken att eleven inte 
når målen används i modellen. 

För förskolan finns ingen mätbar måluppfyllelse för barnen, därför ser inte modellen ut på samma sätt 
som för grundskolan och gymnasieskolan. När behoven skattas för förskolan behöver man bland annat 
beakta att samarbetet med föräldrarna kan kräva olika stora insatser från förskolan, beroende på 
föräldrarnas förutsättningar. Valet av variabler och viktningar i förskolans modell bygger på 
erfarenheter av olika socioekonomiska variablers samvariation med barnens behov av mer 
vuxenkontakt, behov av att få vistas i mindre grupp, samarbetet med föräldrar m.m. Variablerna är 
huvudsakligen de samma som används i grundskolans modell och de samvarierar med risken att 
barnen inte når grundskolans kunskapsmål. Resurser styrs på detta sätt till förskolor som har en högre 
andel barn som riskerar att inte nå grundskolans kunskapsmål. 

För förskolor och skolor som tillkommer efter september 2020 kommer strukturersättningen att 
beräknas utifrån den genomsnittliga strukturersättningen. För gymnasieskolor beräknas den utifrån 
den genomsnittliga strukturersättningen på programnivå. Enheter med färre än 10 elever erhåller den 
genomsnittliga strukturersättningen. 

Strukturersättning ges inte till grundsärskolor och gymnasiesärskolor eftersom dessa har ett högre 
grundbelopp än grundskolor och gymnasieskolor. 

Strukturersättning, 2021

Skolform
Procentuell andel av 

kommunbidraget
Högsta ersättning

per barn/elev och år Kommentar

Förskola 4,6%                               30 000 kr 

Grundskola 7,7%                               25 000 kr 

För elever i förskoleklass till och med årskurs 2 i skolor 
med en elevsammansättning där index är över 100, 
tillkommer ett tillägg. Varje indexenhet över hundra 
genererar 60 kronor.

Gymnasieskola 5,0%

För elever inom introduktionsprogrammet 
programinriktat val är strukturersättningen densamma 
som för motsvarande yrkesprogram. För elever inom 
introduktionsprogrammen språkintroduktion och 
individuellt alternativ ges ingen strukturersättning.



9. Ersättning för asylsökande och nyanlända barn 
och elever 

9.1 Förskola 
En förskola kan ansöka om ett engångsbelopp för de barn som är asylsökande eller för nyanlända barn. 
Bidraget är en engångsersättning och ska användas för att underlätta barnets inskolning på förskolan 
med exempelvis extra personal och tolkstöd. Endast en förskola kan ansöka och erhålla bidraget även 
om barnet byter förskola. 

Kriterier för att förskolan ska få ersättningen är att: 

• barnet inte är fött i Sverige 
• barnet inte är inflyttat från ett nordiskt land 
• barnet ska ha kommit till Sverige inom de senaste tre åren 
• barnet är inskrivet i en förskola 

 
Förskolan ansöker om ersättningen genom att skicka in en blankett till utbildningsförvaltningen senast 
ett halvår efter att barnet har påbörjat sin vistelse i förskolan. 

9.2 Grundskola och grundsärskola 
Grundskolan och grundsärskolan ersätts månatligen för elever som kommit till Sverige de senaste fyra 
åren utifrån skollagens definition av nyanländ. Ersättningsbeloppet beror på hur lång tid det är sedan 
eleven invandrade, vilken kategori länder eleven kommer ifrån och i vilken årskurs eleven börjar. 
Ersättning ges endast för elever från länder utanför Norden. Ersättningen ges från och med den första 
månaden som eleven går i skola i Sverige.  Från och med att en elev registreras som nyanländ i det 
skoladministrativa systemet ges ersättning med 1/12 per månad av angivet belopp under angiven tid. 
Ersättningen följer eleven vid skolbyte inom kommunen.  

Om en elev påbörjat sin skolgång i en annan kommun, placeras eleven tidsmässigt in i modellen på 
samma sätt som om skolgången påbörjats i Uppsala.  

9.3 Gymnasieskola 
Gymnasieskolan ersätts med en programersättning för elever inom introduktionsprogrammet 
språkintroduktion.  

10. Ersättning till vissa grundskolor på landsbygden  
Utbildningsnämnden har beslutat att ge en extra ersättning till vissa landsbygdsskolor. Anledningen är 
att Uppsalas landsbygd ska ges förutsättning att vara en levande landsbygd där barnen ska kunna gå i 
en närbelägen grundskola. 

För att räknas som en landsbygdsskola (landsbygd = utanför Uppsalas stadsgräns) ska följande kriterier 
vara uppfyllda: 

• Skolan ska vara belägen utanför Uppsala och Storvreta tätort 



• Skolan ska vara den enda skolan i orten 
 

För att räknas som en liten skola på landsbygden tillkommer kriteriet:  

• Skolan ska ha färre än 100 elever totalt, eller färre än 20 elever i genomsnitt per årskurs. 
 

Ersättningen ges som ersättning per årskurs med en totalsumma till skolan och gäller för ett 
kalenderår. 

För de valda större skolorna på landsbygden beräknas ett påslag som är 50 procent av gällande 
ersättningsnivåer för de små skolorna. 

11. Skolskjuts för elever i grundskola och 
grundsärskola 

I 10 kap. 32 § och 40§ skollagen regleras rätten till kostnadsfri skolskjuts. Dessutom finns det 
kommunala beslut som reglerar bestämmelser runt avståndsvillkor, trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning och annan särskild omständighet (BUN-2008-0016.10).  

För mer information se Uppsala kommuns ”Reglemente för skolskjuts och andra elevresor”. 

Enheten för myndighet och resursplanering ansvarar för all skolskjuts för elever folkbokförda i Uppsala 
kommun som är berättigade till resor till och från skolan inom Uppsala kommun. För elever som har 
rätt till busskort distribueras dessa direkt till eleven från Upplands lokaltrafik utifrån beställning av 
skolskjutsgruppen inom enheten för myndighet och resursplanering.  

12. Elevresor för elever i gymnasieskola och 
gymnasiesärskola 

För elever folkbokförda i Uppsala kommun som är berättigade till studiehjälp enligt studiestödslagen 
(1999:1395) ska kommunen ansvara för dagliga resor mellan bostaden och skolan om färdvägen är 
minst 6 km (enligt lag, 1991:1110, om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor). För dessa 
elever distribueras busskorten direkt till eleven av skolskjutsgruppen inom enheten för myndighet och 
resursplanering. 

Reseersättning för resa till arbetsplatsförlagd praktik (APL)/praktik ingår i programersättningen och 
hanteras och beslutas av respektive huvudman enligt utbildningsnämndens beslut (UBN-2017-4123). 

För mer information se Uppsala kommuns ”Reglemente för skolskjuts och andra elevresor”. 

13. Studier utomlands 
Uppsala kommun ersätter inte skolor utomlands för elever folkbokförda i Uppsala kommun. 



14. Ersättningar till gymnasieskolor 

14.1 Priser inom samverkansområdet  
Uppsala kommun har samverkansavtal med Enköping, Heby, Knivsta, Norrtälje, Tierp, Älvkarleby och 
Östhammar. I de fall då Uppsala kommun inte erbjuder en utbildning men där någon av 
samverkanskommunerna erbjuder utbildningen används samverkanskommunens prislista. Någon 
ytterligare ersättning i form av strukturersättning ges inte.  

14.2 Riksprislista 
Vid antagning av elev till utbildning med riksintag gäller riksprislistan. 

Riksprislistan används också när en elev väljer en fristående gymnasieskola och elevens hemkommun 
eller kommuner inom samverkansområdet inte erbjuder motsvarande program eller inriktning. 
Hemkommunen ska då ersätta den fristående skolan enligt riksprislistan som fastställs av Skolverket. 
Ersättningen är inklusive moms. Någon ytterligare ersättning i form av strukturersättning ges inte.  

14.3 Ersättning för elever från nordiska länder 
För elever från nordiska länder söker huvudmannen statsbidrag som täcker elevens 
utbildningskostnad. 

14.4 Utbytesstudenter 
Ingen ersättning ges för elever som studerar i kommunens gymnasieskolor som så kallad 
utbytesstudent. 

14.5 Förlängd studiegång utöver tre år 
Ingen ersättning ges för förlängd studiegång utöver tre år. 

14.6 Ersättning för avstängd elev 
Ersättning ges till gymnasieskola för avstängd elev. 

14.7 Ersättning för introduktionsprogram  
För elev inom introduktionsprogram; programinriktat val så ersätter hemkommunen huvudmannen 
för den kostnad som motsvarar det nationella program som det programinriktade valet är inriktat mot. 
Dessutom ska en ersättning betalas ut som ett bidrag för den del av utbildningen som avser det stöd 
som eleven behöver för att uppnå behörighet för det nationella programmet. Bidraget betalas ut för 
högst ett år (17 kap. 35 § skollagen). Skolverket beslutar årligen om ersättningens storlek. 

Enligt 17 kap 29 § skollagen är en fristående gymnasieskola skyldig att ta emot en elev till 
introduktionsprogrammen; yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion endast om 
huvudmannen och elevens hemkommun kommit överens om det bidrag som kommunen ska betala 
till huvudmannen för utbildningen. 



Ersättning för elev inom introduktionsprogrammen individuellt alternativ, yrkesintroduktion och 
språkintroduktion och som studerar i annan kommun än där eleven är folkbokförd sker enligt 
upprättat avtal med anordnande kommun där utgångspunkten är anordnarens kostnad (17 kap 26 a) § 
skollagen). 

14.8 Ersättning till certifierade Teknikcollege skolor för NA och TE 
Elever som studerar på Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet på en certifierad 
Teknikcollege skola har rätt att utöka utbildningen med 300 kurspoäng. En ersättning går ut till dessa 
skolor för att täcka den utökade undervisningen för de elever som valt att läsa ett utökat antal poäng 
med 1/ 2500-del av ersättningen till respektive program för undervisning och läromedel per 
avgångselev och år. 

14.9 Ersättning för ett fjärde tekniskt år 
Det fjärde tekniska året finansieras av ett statsbidrag som kan sökas av både kommunala och 
fristående huvudmän. Bidraget ska användas till gymnasieskolor med teknikprogram för att 
komplettera med vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år.  
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Interkommunal ersättning gymnasieskola 2021

Program/inriktning

Kronor per elev och år

Grundbelopp, inkl. 

admininstration och 

strukturersättning

Bygg- & anläggningsprogrammet; anläggningsfordon 180 991

Bygg- & anläggningsprogrammet, år 1 & övr inriktningar 169 599
Barn- & fritidsprogrammet, år 1 & alla inriktningar 111 451

El- & energiprogrammet; år 1 110 489
El- & energiprogrammet; elteknik 150 329

Ekonomiprogrammet 88 512
Estetiska programmet; musik 160 692

Estetiska programmet; år 1 & övriga inriktningar 124 785
Fordons- & transportprogrammet; transport 194 598

Fordons- & transportprogrammet; åk 1 & övr inriktningar 156 529
Handels- & administrationsprogrammet 102 955

Hotell- & turismprogrammet 109 030

Humanistiska programmet 95 753
International Baccalaureate 115 986

Introduktionsprogram - Individuellt alternativ 194 661
Introduktionsprogram - Individuellt alternativ AST-profil 256 491

Introduktionsprogram - Språkintroduktion 140 618
Introduktionsprogram - Yrkesintroduktion mot Barn- & fritidsprogrammet 121 711

Introduktionsprogram - Yrkesintroduktion mot Bygg- & anläggningsprogrammet 164 633
Introduktionsprogram - Yrkesintroduktion mot Fordonsprogrammet 153 366

Introduktionsprogram - Yrkesintroduktion mot Handels- & 130 290
Introduktionsprogram - Yrkesintroduktion mot Hotell- & turismprogrammet 124 506

Introduktionsprogram - Yrkesintroduktion mot Naturbruksprogrammet 175 264
Introduktionsprogram - Yrkesintroduktion mot Restaurang- & 167 574

Introduktionsprogram - Yrkesintroduktion mot Vård- & omsorgsprogrammet 135 446
Naturvetenskapsprogrammet 96 563

Naturbruksprogrammet; djur 221 668

Naturbruksprogrammet; djurvård 184 968
Naturbruksprogrammet; hästhållning 216 932

Naturbruksprogrammet; lantbruk 253 724
Naturbruksprogrammet; skog 260 388

Restaurang- & livsmedelsprogrammet 159 135
Samhällsvetenskapsprogrammet 90 317

Samhällsvetenskapsprogrammet; samhällsvetenskap AST-profil 261 590
Teknikprogrammet 107 063

VVS- & fastighetsprogrammet 154 204
Vård- & omsorgsprogrammet 109 419

Bygg -& anläggningsprogrammet; anläggningsmaskinförare - lärling 141 346
Bygg -& anläggningsprogrammet; övr yrken - lärling 131 679

Barn- & fritidsprogrammet - lärling 86 992
El- & energiprogrammet - lärling 116 096

Fordons- & transportprogrammet; transport - lärling 133 754

Fordons- & transportprogrammet; övriga yrken - lärling 123 019
Handels- & administrationsprogrammet - lärling 81 496

Hotell- & turismprogrammet - lärling 86 723
Hantverksprogrammet - lärling 95 551

Industritekniska programmet - lärling 136 585
Restaurang- & livsmedelsprogrammet - lärling 124 345

VVS- & fastighetsprogrammet - lärling 123 953
Vård- & omsorgsprogrammet - lärling 88 528



Bilaga 4, strukturersättning per enhet förskola  
Enheter med färre än 10 barn september 2020 erhåller en genomsnittlig strukturersättning per år 

och barn. 
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Gymnasieskola, strukturersättning, 2021

Kronor per elev och år Strukturersättning

Ansgargymnasiet 4 393

Celsiusskolan 2 618

Cultus gymnasieskola 15 830

Drottning Blanka gymnasieskola Uppsala 7 195

Ellen Fries gymnasium 9 110

Fyrisskolan 6 375

Grillska Gymnasiet Uppsala 6 278

Internationella gymnasiet 7 679

JENSEN Gymnasium Uppsala 2 101

Katedralskolan 1 826

Kunskapsgymnasiet 7 724

Lundellska skolan 2 826

Magelungens gymnasium 8 732

NTI gymnasiet Uppsala 4 648

Praktiska gymnasiet Uppsala 16 030

ProCivitas Privata Gymnasium Uppsala 3 197

Realgymnasiet Uppsala 12 518

Rosendalsgymnasiet 1 256

Thorén business school 6 762

Uppsala estetiska gymnasium 4 927

Uppsala yrkesgymnasium Ekeby 14 594

Uppsala yrkesgymnasium Jälla 14 116

Yrkesgymnasiet Uppsala 17 103

Yrkesplugget Uppsala 16 042



Bilaga 7, ersättning till grundskolor på landsbygden 
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