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 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
  
 
Kompensation för minskat tilläggsbelopp för elever med 
omfattande behov av särskilt stöd höstterminen 2013 
 
Förslag till beslut 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att  de kommunala och de fristående gymnasiesärskolorna får en engångsersättning som 
motsvarar 75 % av den minskade intäkten i form av tilläggsbelopp som de olika skolorna 
ansökt om, vilket belastar nämndens budget inom ramen för gymnasiesärskolan med  
1 070 721 kr enligt bilaga 1. 
 
Ärendet 
Enligt skollagen kan fristående skolor hos en elevs hemkommun ansöka om tilläggsbelopp 
om eleven har omfattande behov av särskilt stöd. Det framgår av propositionen som föregick 
lagen, av lagtexten och skolförordningen samt av domar i olika förvaltningsdomstolar vilken 
målgrupp som kan vara aktuell för ett tilläggsbelopp.  
 
I Uppsala kommun kan även kommunala skolor ansöka om tilläggsbelopp. Det är chefen för 
barn- och ungdomsnämndens myndighetsenhet som har delegation att fatta beslut om 
tilläggsbelopp. 
 
Inför läsåret 2012-2013 fattades beslut om tilläggsbelopp för en vidare grupp elever än vad 
som styrdokumenten och domarna beskriver. 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 2013-2014 fattades besluten strikt utifrån den målgruppsdefinition som 
styrdokumenten anger. Det innebar en kraftigt minskad tilldelning av tilläggsbelopp. För 
många särskolor innebar det ekonomiska svårigheter att under pågående budgetår få en sänkt 
ersättning.  
 
 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
Carola Helenius-Nilsson 
Direktör 



Gymnasie sär
Månad Termin

Enhet person nr Beslut 13/14 summa 13/14 Beslut 12/13 summa 12/13 För 6 mån
Boland 93 Avslag 32h/v 24 024 kr 144 144 kr
Fyrisskolan 93 Avslag 32h/v 24 024 kr 144 144 kr
Fyrisskolan 94 Avslag 32h/v 24 024 kr 144 144 kr

Kajan 95 Avslag 34h/V 25 525 kr 153 150 kr
Kajan 93 Avslag 47h/v 35 285 kr 211 710 kr
Kajan 95 Avslag 34h/V 25 525 kr 153 150 kr
Kajan 94 Avslag 65h/v 48 750 kr 292 500 kr
Kajan 94 Avslag 25+16h/v 30 781 184 686 kr

Totalt 1 427 628 kr
75% av summan 1 070 721 kr
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