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AB) 
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att avslå ansökan om extra bidrag till LOKS AB då eventuella tillskott hanteras i samband 
med bidragsbeslutet för kommande kalenderår.  
 
Ärendet 
LOKS AB (fortsättningsvis huvudmannen) har ansökt om extra bidrag till den fristående 
gymnasieskolan i Uppsala om totalt 2 238 012 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. 
 
Utbildningsförvaltningen 
 
 
Birgitta Pettersson 
Direktör 

 
Postadress: Uppsala kommun, utbildningsförvaltningen, 753 75 Uppsala 

Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel)  
E-post: utbildningsforvaltningen@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 



 



Uppsala Kommun 
Utbildningsnämnden 

2015 -10- 2 0 

Dnr UBN 64-6/0 
Handl. 

GyiviNASIUm 
111.1111"."111.1110'  

Ps A i. ti 

Uppsala kommun 
Utbildningsförvaltningen 
753 75 Uppsala 

Uppsala 2015-10-13 

Anhållan om extra bidrag till Livets Ords Kristna Skolor (LOKS AB) 
utifrån Uppsala Kommuns budgetutfall 2012, 2013 samt 2014 

LOKS AB, huvudman för Livets Ords Kristna Gymnasium (LOKG), 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" 

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. (Se t ex dom i Förvaltningsrätten, Växjö, 2013-09-13 mål nr 4299-12; 
kammarrätten, Jönköping 2014-05-15, Mål nr 2824-13; Förvaltningsrätten, Uppsala, domslut 
526-13; Kammarrätten, Jönköping 2015-02-02, Mål nr 1230-1233-14, den senaste fastslår att 
kommuner inte får rulla ett budgetunderskott framför sig i mer än tre år.) 

LOKS har fått tilldelning av elevpeng i enlighet med den budget Uppsala kommun lagt under 
åren 2012-2014. Under samma treårsperiod har dock Uppsala kommuns gymnasier gått med 
underskott mot budget, vilket innebär att kommunen de facto gett sina egna gymnasieskolor 
en större tilldelning än vad LOKS och andra fristående gymnasieskolor erhållit. 

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

Siffror 2014 
Avvikelse mot kommunens budget för gymnasiet 2014 

	
44 220 000 kr 

Antal elever i den kommunala skolan i Uppsala kommun 	 6 415 elever 
Underskottet per elev i den kommunala skolan 	 6 893 kr 

Genomsnittligt antal elever vid LOKG 2014 från Uppsala kommun 	86 elever 
LOKS yrkar på bidragstillskott för 2014 med: 	 592 798 kr 



Siffror 2013 
Avvikelse mot kommunens budget för gymnasiet 2013 
Antal elever i den kommunala skolan i Uppsala kommun 
Underskottet per elev i den kommunala skolan 

Genomsnittligt antal elever vid LOKG 2013 från Uppsala kommun 
LOKS yrkar på bidragstillskott för 2013 med: 

Siffror 2012 
Avvikelse mot kommunens budget för gymnasiet 2012 
Antal elever i den kommunala skolan i Uppsala kommun 
Underskottet per elev i den kommunala skolan 

Genomsnittligt antal elever vid LOKG 2012 från Uppsala kommun 
LOKS yrkar på bidragstillskott för 2012 med: 

57 126 000 kr 
6 625 elever 
8 622 kr 

87 elever 
750 114 kr 

61 561 000 kr 
6 877 elever 
8 951 kr 

100 elever 
895 100 kr 

LOKS AB, huvudman för Livets Ords Kristna Gymnasium anhåller om ett totalt 
bidragstillskott utifrån kommunens budgetutfall 2012, 2013 och 2014 på 2 238 012 kr 

Med vänlig hälsning 
LOKS AB/Livets Ords Kristna Gymnasium 

, 	it År 

 
..., , 

anya C mbronero 	 Magnu estergård 
Skolekonom 	 Skolchef 
janya.cambronero@loks.se   

Livets Ords Kristna Skolor, Box 17, 751 03 Uppsala. 
Tel 018-489 80 50 

E-post: info(M,loks.se. www.loks.se, info@lokg, www.lokz.se  


	Livets Ords Kristna Skola
	Anhållan om extra bidrag - Livets Ords Kristna Skola (LOKS AB)

	Anhållan om bidrag LOKS AB
	Page 1
	Page 2


