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Er kommun har elev vid Rh-anpassad utbildning 

 
Ersättning i samband med omvårdnadsinsatsen, elevhem och 

omvårdnad i boendet vid Rh-anpassad utbildning läsåret 2022/23. 

 

Gymnasieutbildning för elever med svåra rörelsehinder, även kallad Rh-

anpassad utbildning, tar emot elever från hela landet. För många ungdomar 

innebär det en flytt från hemorten och därför finns elevhem i anslutning 

till gymnasieskolorna. Elever som går på Rh-anpassad utbildning får 

habiliteringsinsatser i samband med utbildningen. 

 

Hemkommunen ska betala ersättning för elevhem och omvårdnad i boendet 

för elever på Rh-anpassad utbildning. Det framgår av 15 kap. 40 § skollagen 

(2010:800) och Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) föreskrift om 

ersättning för vissa kostnader enligt skollagen, SKOLFS 2009:25, beskriver 

det närmare. 

 

Ersättningen ska motsvara en tredjedel av de genomsnittliga kostnaderna för 

insatserna per elev enligt 11 kap. 7 § gymnasieförordningen (2010:2039). 

Specialpedagogiska skolmyndigheten administrerar ersättningen från 

kommun. Det innebär att hemkommunen får fakturor från myndigheten 

avseende elevhem och omvårdnad i boendet. Myndigheten betalar sedan ut 

ersättningen till respektive huvudman för omvårdnadsverksamhet vid Rh-

anpassad utbildning. 

 

Ett läsår består av 40 veckor. Betalningen delas upp så att kommunen betalar 

för 18 veckor för höstterminen och 22 veckor för vårterminen. 

 

Den totala kostnaden för elevhem och omvårdnad är 58 892 041 kronor för 

43 elever. Genomsnittskostnaden per elev är därmed 1 341 164 kronor. 

Hemkommun ska betala en tredjedel av denna kostnad vilket innebär 201 175 

kronor per elev för höstterminen och 245 880 kronor per elev för vårterminen. 

 

För de elever som tillhör er kommun kommer SPSM att skicka en e-faktura i 

september 2022 som avser höstterminen och en faktura i mars 2023 som avser 

vårterminen. E-fakturan ska vara betald senast den 15 oktober 2022 

respektive den 15 april 2023 till bankgiro 680-4991. Bifogad elevförteckning 

redovisar elever och ersättningsbelopp för höst- respektive vårtermin.  

 

E-fakturan skickas elektroniskt till den adress som anges som parts-id eller 

PEPPOL-id med angiven referens enligt ovan. Var god kontrollera att dessa 

uppgifter är korrekta. Om inga fakturauppgifter är angivna ovan behöver ni 

meddela dessa till SPSM. Om ni vill att denna information ska skickas till en 

annan kontaktperson eller behöver revidera fakturauppgifter, meddela detta 

till rgrh@spsm.se eller 010 473 60 55. 
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Om en elev avbryter sina studier under läsåret återbetalar SPSM en del av det 

inbetalade beloppet. Hur mycket som ska återbetalas beräknas utifrån det 

antal hela veckor som eleven inte nyttjat boendet. 

 

Mer information om kostnader för elevhemsboende och habilitering vid 

Rh-anpassad utbildning finns på myndighetens webbplats. 

https://www.spsm.se/om-oss/upphandlingar-och-fakturafragor 

Mattias Allberg 

Enhetschef för statsbidrag 

 

Bilaga 1: Elevförteckning och ersättningsbelopp. 
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