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Uppdaterad överenskommelse om kostnadsdelning för 
särskild undervisning vid sjukhus mellan länets 
kommuner 

 
§ 1 Syfte 

 
Denna överenskommelse reglerar kostnadsdelningen mellan länets kommuner för 
särskild undervisning vid sjukhus. 

 
§ 2 Ingående parter 

 
Parterna är samtliga kommuner i Stockholms län. 

 
§ 3 Särskild undervisning vid sjukhus 

 
 

Barnen som vistas på sjukhus eller institution som är knuten till sjukhus är både 
patienter och elever och omfattas av lagstiftningen inom både hälso- och sjukvården 
och skolan. Enligt skollagen ska den kommun där sjukhuset eller institutionen är 
belägen anordna den särskilda undervisningen. 

 
Elever som vårdas på sjukhus eller institution som är knuten till sjukhus är 
redan elever på en skola och undervisningen vid sjukhuset ska endast ses som ett 
komplement under tiden på sjukhuset. Hemkommunen ska ha kvar sitt 
uppföljningsansvar för sina skolpliktiga elever. 
Statens skolinspektion har ansvar för tillsynen.  
 
Undervisningen vid sjukhus eller en institution som är knuten till ett sjukhus ska 

• Så långt det är möjligt motsvara den undervisning som eleven inte kan delta 
i  

• ge alla barn som vårdas på sjukhus, tillgång till undervisning om det inte är 
obehövligt för elevens inhämtande av kunskaper. Särskild undervisning ska 
inte ges en elev om den läkare som ansvarar för elevens vård avråder från 
det. 

• ge alla elever den undervisning som är möjlig oavsett hur lång tid de vårdas på 
sjukhus 



 

 
 
 
 

§ 4 Utdrag ur skollagen (2010:800) 24 kap. 17–19 §§ 
 

24 kap särskilda utbildningsformer 
 

UTBILDNING FÖR BARN OCH ELEVER SOM VÅRDAS PÅ SJUKHUS ELLER ANNAN MOTSVARANDE 
INSTITUTION 

 

SÄRSKILD UNDERVISNING 

17 § För sådana elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som på grund av sjukdom eller liknande skäl 
inte kan delta i vanligt skolarbete och som vårdas på sjukhus eller en institution som är 
knuten till ett sjukhus ska särskild undervisning anordnas på sjukhuset eller 
institutionen, om det inte är obehövligt för elevens inhämtande av kunskaper. Sådan 
undervisning ska så långt det är möjligt motsvara den undervisning som eleven inte kan 
delta i. 

 
Endast den som har legitimation som lärare får bedriva sådan undervisning som avses i 
första stycket. Lag (2015:176). 

 
18 § Särskild undervisning enligt 17 § ska inte ges en elev om den läkare som ansvarar 
för elevens vård avråder från det. 

 
HUVUDMAN 

19 § Särskild undervisning enligt 17 § anordnas av den kommun där institutionen är 
belägen. Sådan undervisning ska stå öppen även för dem som fullgör skolplikt utanför 
skolväsendet. 

 
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter 
om vad som ska gälla i stället för första stycket i de fall där institutionen är belägen i två 
eller flera kommuner. 

 
Förtydligande av lagändring 2015 (Prop. 2014/15:43) 

 
5.2 Bestämmelsen i skollagen om särskild undervisning på sjukhus ska ändras så att 
sådan undervisning ska anordnas för elever som inte kan delta i vanligt skolarbete med 
anledning av att de vårdas på sjukhus eller institutioner som är knutna till ett sjukhus, 
om det inte är obehövligt för elevens inhämtande av kunskaper. Det ska inte längre 
krävas att eleven inte kan delta i vanligt skolarbete under längre tid. 

 
§ 5 Omfattning i Stockholms län 

 
Fyra kommuner i länet bedriver särskild undervisning vid sjukhus. År 2019 finns åtta 
sjukhusskolor; 5 i Stockholm stad (Sachsska barnsjukhuset, BUP Heldygnsvård 
Panorama, SCÄ Stockholms Centrum för Ätstörningar, BUP Heldygnsvård S:t Göran, 
Mandokliniken Sophiahemmet), 1 i Solna stad (Astrid Lindgrens barnsjukhus vid 
Karolinska Institutet), 1 i Huddinge kommun (Karolinska universitetssjukhus) samt 
1 i Danderyd kommun (Danderyds sjukhus). 



 

 
 
 
 

§ 6 Ersättningssystem 
 

Statligt bidrag 
 

Enligt dagens ersättningssystem lämnas statsbidrag till kostnaderna för 
sjukhusundervisning från anslaget 1:6 Särskilda insatser på utbildningsområdet. I 
Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) regleringsbrev tilldelar regeringen medel 
till särskilda insatser på skolområdet. De medel som SPSM beslutar om fördelas enligt 
förordningen (1991:931) om statsbidrag till särskilda insatser på skolområdet. 

 
Enligt SPSM:s tillämpning av förordningen får de kommuner som anordnar 
sjukhusundervisning bidrag till lönekostnader för lärartjänster. Bidrag lämnas för den 
arbetstid som lärare använder för undervisning inklusive för- och efterarbete samt tid 
för mottagande och överlämnande av elever till hemskolorna. Resterande del av 
kostnaden finansieras av sjukhuskommunen själv, liksom för fortbildning och 
läromedel. Lokalerna svarar landstinget för. 

 
Interkommunal ersättning 

 
Reglerna om interkommunal ersättning kan inte tillämpas på ersättning för den 
särskilda undervisningen på sjukhus. De regler som finns i skollagen om interkommunal 
ersättning gäller endast för utbildning vid förskola, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola i en annan kommun. 

 
 
 

§ 7 Kostnadsdelning 
 

Statsbidraget täcker inte hela kostnaden för den särskilda undervisningen vid 
sjukhus. Länets fyra kommuner som bedriver särskild undervisning vid sjukhus 
debiterar därför hemkommunen för elever som deltar i särskild undervisning vid 
sjukhus inom Stockholms län. 

 
• Kostnaden består av de fyra sjukhuskommunernas faktiska nettokostnader 

för särskild undervisning vid sjukhus utöver statsbidraget. 
• Kostnaden fördelas mellan länets kommuner utifrån antalet folkbokförda 

elever, 12 årskullar mellan 7 och 18 år. 
• Kommunerna debiteras årligen den uträknade kostnaden. 

 
Stockholm stad åtar sig att årligen sammanställa kostnaden, debitera kommunerna och 
fördela till länets fyra sjukhuskommuner. 

 
DEFINITION AV SJUKHUSSKOLA 

Debitering sker endast för elever som deltar i särskild undervisning vid sjukhus enligt 
definition i skollagen och denna överenskommelse. Debitering sker endast för den 
undervisning som erhåller statsbidrag från SPSM enligt anslaget 1:6 Särskilda insatser 
på utbildningsområdet eller motsvarande. 



 

 
 
 
 

§ 8 Rutiner för kontakt mellan sjukhusskola, ordinarie skola, och 
hemkommun 

För att underlätta för eleven, familjen, personalen på sjukhusskolan och i 
hemkommunen ska det finnas skriftliga och kända rutiner för kontakten mellan 
sjukhusskola, ordinarie skola och hemkommunen. De ska innehålla hantering för: 

 
Börja i undervisningen 
I samband med att eleven börjar i sjukhusskolan ska ansvarig lärare meddela detta 
skriftligt till 

• elevens rektor i ordinarie skola 
• ansvarig rektor för sjukhusskolan 

 
Notera att sekretesslagstiftningen oftast kräver vårdnadshavares medgivande innan det 
går att meddela skolan med namn och personuppgifter. 

 
Pågående undervisning 
Läraren på sjukhusskolan ska ha kontinuerlig kontakt med elevens ordinarie skola 
(rektor och huvudlärare/mentor) samt elevens vårdnadshavare. 

 
Ordinarie skolas rektor och huvudlärare/mentor ska förse sjukhusskolans lärare med 
underlag och information som underlättar undervisningen. 

 
Avslut 
Sjukhusskolans lärare ska förbereda eleven, den ordinarie skolan och vårdnadshavare 
på återgången till den ordinarie skolan. 

 
§ 9 Uppföljning av överenskommelsen 

 
Storsthlm ansvarar för uppföljning av överenskommelsen, första gången senast två år 
efter att den börjat gälla. 

 
§ 10 Giltighetstid och uppsägning 

 
Överenskommelsen gäller efter beslut i ansvarig nämnd och tillsvidare. Beslut i 
ansvarig nämnd om antagande av överenskommelsen är att likställas med 
undertecknande. 

Överenskommelsen gäller då samtliga 26 kommuner beslutat att delta. 

Uppsägning av överenskommelsen ska ske genom beslut i ansvarig nämnd och 
Storsthlm ska delges kopia på protokollet där beslutet framgår. Kommunen ska betala 
kostnaderna för den särskilda undervisningen vid sjukhuset det innevarande året och 
nästkommande år. 

 
Om en kommun säger upp överenskommelsen ska Storsthlm arbeta fram ett nytt 
förslag. 



 

 
 
 
 

Sjukhusundervisning – kostnadsfördelning nettokostnad 
2018 
Totalkostnad utöver statsbidraget år 2018 var 3 305 303 kronor. Fördelat på antal barn 
per kommun i åldern 7–18 år enligt statistik från SCB. Kostnaden varierar för varje år. 

 
 
 
 

 
Kommun 

 
Antal elever 7–18 år (SCB) 

Kostnad per kommun år 
2018 

Upplands Väsby 6668 66 368 

Vallentuna 5875 58 475 

Österåker 7645 76 092 

Värmdö 7531 74 957 

Järfälla 11899 118 433 

Ekerö 5372 53 469 

Huddinge 18379 182 930 

Botkyrka 14751 146 819 

Salem 3090 30 755 

Haninge 13560 134 965 

Tyresö 8266 82 273 

Upplands-Bro 4549 45 277 

Nykvarn 1990 19 807 

Täby 12391 123 330 

Danderyd 6357 63 272 

Sollentuna 12697 126 376 

Stockholm 117045 1 164 970 

Södertälje 14270 142 032 

Nacka 17528 174 459 

Sundbyberg 5715 56 882 

Solna 7516 74 808 

Lidingö 8061 80 233 



 

 
 
 
 
 

Vaxholm 2180 21 698 

Norrtälje 7545 75 097 

Sigtuna 7402 73 673 

Nynäshamn 3803 37 852 

Totalt 332 085 3 305 303 

Kostnad per elev:  9,953183673 
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