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Utbildningsnämnden
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Ersättning för lokalkostnader i bidrag från hemkommun
Ärendebeskrivning
Sveriges ridgymnasium har inkommit med en ansökan om högre ersättning för lokalkostnad i
det grundbelopp som hemkommunen betalar till enskild huvudman. Utbildningsnämnden har
nu att besluta om ersättning för lokalkostnad ska höjas i enlighet med Sveriges
ridgymnasiums ansökan.

Förvaltningens yttrande
Enligt 16 kap. 52-53 §§ skollagen (2010:800) ska hemkommunen lämna bidrag till enskild
huvudman för varje elev på nationellt program som hemkommunen var skyldig att erbjuda
utbildning på nationellt program. Bidraget består av ett grundbelopp som inkluderar
ersättning för lokalkostnader. Enligt 16 kap. 55 § samma lag ska grundbeloppet för nationella
program och inriktningar bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid
fördelning av resurser till det programmet eller den inriktningen. Vidare sägs att regeringen,
eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om det
grundbelopp som hemkommunen ska betala om eleven har antagits till en utbildning som
kommunen inte erbjuder.
Alingsås kommun har ett samverkansavtal med Västra Götalandsregionen om
naturbruksutbildningar. Enligt Skolverkets regler ska Västra Götalandsregionens prislista
tillämpas av Alingsås kommun i och med att samverkansavtal finns. Västra
Götalandsregionen sammanställer varje år en prislista för grundbelopp som utgår till enskilda
huvudmän erbjuder naturbruksprogrammet. Västra Götalandsregionen gör en bedömning av
genomsnittliga lokalkostnader för naturbruksprogrammet och dess inriktningar inom
regionen.
Enligt 13 kap. 5 § gymnasieförordningen (2010:2039) ska ersättning för lokalkostnader som
huvudregel motsvara hemkommunens genomsnittliga lokalkostnad i motsvarande
verksamhet. Om det finns särskilda skäl ska ersättningen högst motsvara den enskilde
huvudmannens faktiska lokalkostnader om dessa är skäliga.
Sveriges ridgymnasium anser att ersättning för lokalkostnader inte ska beräknas genom
genomsnittlig lokalkostnad. För att ersätta enskild huvudman för faktiska lokalkostnader
krävs särskilda skäl. Enligt prop. 2008/09:171 får hemkommunen undantagsvis ersätta
faktiska lokalkostnader om jämförelsen blir uppenbart orimlig. Det är den enskilde
huvudmannen som ska visa att särskilda skäl föreligger. Sveriges ridgymnasium framför som
särskilda skäl att kostnader för mark och anläggning inte är beräknade på marknadsmässigt
sätt. I förarbeten och praxis anges som särskilda skäl att hemkommunen har onormalt låga
lokalkostnader till följd av låg standard och eftersatt underhåll samt att den enskilde
huvudmannen har högre kostnader till följd av nyproduktion.

Utifrån ovan resonemang anser förvaltningen att Sveriges ridgymnasium inte visat att
särskilda skäl föreligger för att ersättning ska utgå för faktiska lokalkostnader. Ersättning för
lokalkostnad ska beräknas enligt genomsnittlig lokalkostnad och ersättning enligt Västra
Götalandsregionens prislista gäller.
Ekonomisk bedömning
Förslaget innebär inga kostnader.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att inte höja Sveriges ridgymnasiums ersättning för
lokalkostnader.
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