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Barn- och ungdomsnämnden 

Kompensation för minskat tilläggsbelopp för elever med 
omfattande behov av särskilt stöd höstterminen 2013 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden föreslås besluta 

att kompensera skolorna för den minskade intäkt hösten 2013, 

att de kommunala och fristående grundskolorna får en engångsersättning om 712 ler per elev 
hösten 2013, vilket belastar nämndens budget för grundskolan med 14,4 mnkr, samt 

att de kommunala och de fristående grundsärskolorna får en engångsersättning som 
motsvarar 75 % av den minskade intäkten i form av tilläggsbelopp som de olika skolorna 
ansökt om, vilket belastar nämndens budget för grundsärskola med 3,8 mnkr. 

Ärendet 
Enligt skollagen kan fristående skolor hos en elevs hemkommun ansöka om tilläggsbelopp 
om eleven har omfattande behov av särskilt stöd. I Uppsala kommun kan, förutom fristående 
skolor, kommunala skolor ansöka om tilläggsbelopp. Det är chefen för barn- och 
ungdomsnämndens myndighetsenhet som har delegation att fatta beslut om tilläggsbelopp. 

Det framgår av propositionen som föregick skollagen, av lagtexten och skolförordningen samt 
av domar i förvaltningsdomstolar, vilken målgrupp som kan vara aktuell för ett 
tilläggsbelopp. Inte minst har en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen med prejudicerande 
verkan förtydligat att tilläggsbeloppen endast ska ges för en mycket liten andel elever vilkas 
behov av stöd inte har med undervisningen att göra. 

Inför läsåret 2012-2013 fattades beslut om tilläggsbelopp för en vidare grupp elever än vad 
som styrdokumenten och domarna beskriver. Inför läsåret 2013-2014 fattades besluten strikt 
utifrån den målgruppsdefinit ion som styrdokumenten anger. Det innebar en minskad 
tilldelning av tilläggsbelopp. För många skolor innebar det ekonomiska svårigheter att under 
pågående budgetår få en sänkt ersättning. 
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