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Grundskolechefer/motsvarande

Ansvars- och kostnadsfördelning mellan special skolemyndigheten och kommunerna
Utredningen om funktionshindrade elever i skolan, FUNKIS (prop.1998/99:105)
hade i uppdrag att bl.a. utreda ansvars- och kostnadsfördelning avseende skolgång
vid specialskolorna. Den parlamentariska utredningen kom fram till att det fanns
skäl till att hemkommunernas andel av kostnaden skulle öka, vilket också blev
fallet. Mellan läsåren 2000/01 och 2001/02 räknades hemkommunernas ersättning
till staten upp med ca 130 procent. Därefter sker årliga uppräkningar.
Av skollagen 7 kap. 4§ framgår statens ansvar avseende elevs boende. ”För elever
i specialskolan som till följd av skolgången måste bo utanför det egna hemmet ska
staten svara för att eleverna utan extra kostnad får tillfredsställande förhållanden”.
Det finns också en förordning om ersättning till vissa funktionshindrade m.fl. för
resor (SKOLFS 1991:39 ändr. SKOLFS 2001:17). Förordningen reglerar statens
ansvar för kostnader för resor såväl mellan bostaden och skolan som mellan boendet på skolorten och skolan samt kostnadsansvar för följeslagare.
Kommunens ersättningsansvar finns reglerat i skollagen 7 kap. 7§. Av paragrafen
framgår att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela undantag från bestämmelsen samt ersättningens storlek. Undantagen finns i
specialskoleförordningen. Av 1 kap. 4 § framgår att specialskolan efter avtal med
en kommun får fullgöra kommunens uppgift inom förskoleklassen och fritidshemsverksamheten. Här bör uppmärksammas att samverkan genom avtal kräver
att man är överens.
Det har kommit till vår kännedom att vissa specialskolor skickar ut ifyllda avtal
för underskrift. Kommunen är inte skyldig att underteckna sådana avtal.
Sveriges Kommuner och Landsting bedömer att i de fall det finns anledning att
teckna avtal om ytterligare ersättning än vad som framgår av ovanstående ska det
handla om insatser som faller utanför skolornas normala åtaganden.

Sveriges Kommuner och Landsting
118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
info@skl.se, www.skl.se

1 (2)

CIRKULÄR 2007:14
2007-05-10

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende specialskolemyndigheten
Den 16 november 2006 beslutade regeringen om en ändring av regleringsbrevet
avseende 2006. Ändringen innebär att specialskolemyndigheten efter avtal med en
kommun får ta ut avgift för assistans till elever i behov av särskilt stöd. Även i
dessa fall förutsätts alltså att överenskommelse träffas.
Sveriges Kommuner och Landsting har tidigare tillskrivit Utbildnings- och kulturdepartementet angående ansvarsfrågan och i brevsvar fått bekräftat att den ansvarsfördelning som beslutades utifrån FUNKIS-utredningens förslag står fast. Av
brevet framgår att rätten att teckna avtal om ytterligare insatser än de ca 206 000
kronor per elev och termin som hemkommunen bidrar med omfattar få elever och
att överenskommelse måste träffas i varje enskilt fall.
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