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Konsekvensbeskrivning/Handlingsplan för avvikelse i budget för gymnasiesärskola och
tilläggsbelopp för gymnasieelever i behov av särskilt stöd.

!

Prognostiserad avvikelse:
För elever inskrivna på gymnasiesärskola (vt 15 elever och ht 13 elever) beräknas en avvikelse
på på budget på interkommunal ersättning (IKE) med -499 000 SEK och i samband med detta
särskilt beviljade skolskjutsar beräknas en avvikelse på budget 2016 med -233 000 SEK.
Totalt för elever på gymnasiesärskola beräknas en avvikelse på -732 000 SEK.

!

För elever på gymnasieskolor som enl beslut fått tilläggsbelopp som särskilt elevstöd (vt 4
elever och ht 2 elever) beräknas en avvikelse på budget 2016 med -944 000 SEK och på
särskilt beviljade skolskjutsar en avvikelse på budget 2016 med -967 000 SEK. Totalt en
avvikelse på - 1 911 000 SEK.

!
Den totala avvikelsen på prognos för särskola och elevstöd uppgår till 2 642 000 SEK.
!

Åtgärder för att komma i balans:
I enlighet med skollagen 18 kap 27 § och det gymnasiesamverkansavtal som råder i Hallands
län ansvarar kommunen för att erbjuda gymnasiesärskola för de ungdomar som tillhör
gymnasiesärskolans målgrupp och där hemkommunen står för kostnaden för utbildningen på
gymnasiesärskolan.
Särskilda skolskjutsar för elever i gymnasiesärskolan regleras i enlighet med skollagen 18 kap
30 §, där utredning och beslut tas för varje enskild elev.
I enlighet med detta bör man äska om utökad budget på 965 000 SEK för att få en budget i
balans när det gäller elever inskrivna på gymnasiesärskola alternativt äska om utökad budget
för IKE på 499 000 SEK och neka elever särskild skolskjuts i enlighet med skollagen 18 kap
30 § ”Elever i gymnasiesärskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts
inom hemkommunen från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen
bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. För
elever som går i en annan kommuns gymnasiesärskola ska hemkommunen anordna skolskjuts i
de fall det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.”

!

I enlighet med Gymnasieförordningen (2010:2039) 13 kap 7 § och den beslutade
propositionen 2015/16:134 där beslut tagits att tilläggsbelopp ska inte enbart lämnas för
extraordinära åtgärder, som ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra
extraordinära stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga undervisningen, utan också
ska lämnas för att skolor får de resurser som behövs för att tillgodose varje elevs behov av
enskilt stöd.
Särskilda skolskjutsar för elever i gymnasiesärskolan regleras i enlighet med skollagen 18 kap
30 § och där utredning och beslut tas för varje enskild elev.
I enlighet med detta bör man äska om utökad budget på 1 911 000 SEK för att få en budget i
balans när det gäller elever som beviljats tilläggsbelopp för att på så sätt säkra att enskilda
elever får det enskilda stöd som beslutats alternativt ska om utökad budget för tiläggsbelopp
på 944 000 SEK och neka elever särskild skolskjuts i enlighet med skollagen 18 kap 30 §
”Elever i gymnasiesärskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts inom
hemkommunen från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen
bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. För
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elever som går i en annan kommuns gymnasiesärskola ska hemkommunen anordna skolskjuts i
de fall det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.”

!

En översyn behöver göras kring rutiner och beslut kring särskilt elevstöd och särskild
skolskjuts för så att framtida budgetarbete tar hänsyn till elever som är berättigade
gymnasiesärskola, elever som är i behov av särskild skolskjuts och huvudmän som ansöker
tilläggsbelopp för enskilda elever i behov av särskilt stöd.

!

Beräknad effekt av åtgärderna 2016 (kostnad/intäkt samt effekt på nämndens kvalitet):
Nekande av särskild skolskjuts för elever med särskilt elevstöd kan minska avvikelsen med
480 000 SEK, där risken är att enskilda elever inte uppnår målen och där med all sannolikhet
ett nekande kommer att leda till överklagande.

!

Nekande av tilläggsbelopp, i detta fall assistentstöd, kan minska avvikelsen med 303 000
SEK, däremot kan nekande av tilläggsbelopp för elever i behov av särskilt stöd så riskeras att
eleverna inte får de hjälp de är i behov av, vilket i sin tur riskerar att elever inte når målen för
utbildningen och därmed ej uppnår examen från gymnasieskolan. Vidare så kommer med all
sannolikhet ett nekande leda till överklagande.

!

Tidplan för genomförandet av åtgärderna:
Inför hösttermin kan särskild skolskjuts nekas elever som ansöker sådan och även särskilt
elevstöd till enskilda huvudmän kan nekas tilläggsbelopp för läsåret 2016/2017.

!

Ansvarig för genomförandet av föreslagna åtgärder:
För eventuell utökad budget ansvarar BUN för beslut i frågan.
När det gäller översyn kring rutiner och beslut kring särskilt elevstöd och särskild skolskjuts
ansvarar rektor för genomförandet av föreslagna åtgärder.

!
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/Juha Rankinen
Rektor Vildmarksgymnasiet/IM
Tf rektor Traineegymnasiet/Vux/SFI
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