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Ändrade regler om tilläggsbelopp till fristående skolor m.m. 
Den 25 maj 2016 fattade riksdagen beslut om ändringar i skollagens (2010:800) 
bestämmelser om tilläggsbelopp till fristående skolor m.m. för barn och elever i behov 
av särskilt stöd, i enlighet med regeringens proposition 2015/16:134 (nedan kallad 
propositionen).  

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2016 och gäller fristående förskola, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola samt pedagogisk omsorg.  

Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt  

Ändringarna i skollagen innebär att tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt 
utifrån barnets eller elevens behov. I författningskommentaren till de ändrade 
bestämmelserna sägs att en individuell bedömning ska göras såväl när det gäller 
frågan om tilläggsbelopp ska lämnas eller inte som när det gäller tilläggsbeloppets 
storlek.  

Tilläggsbelopp även för extraordinära stödåtgärder i undervisningen 

Regeringen har fattat beslut om ändringar i de kompletterande bestämmelser om 
tilläggsbelopp som finns i skolförordningen (2011:85) respektive 
gymnasieförordningen (2010:2039), vilka träder i kraft den 1 juli 2016. Avsikten är att 
det där tydligare ska komma till uttryck att tilläggsbelopp kan lämnas också för sådana 
extraordinära stödåtgärder som ett barn eller en elev har behov av i själva 
undervisningen. I den nya förordningstexten anges att med tilläggsbelopp avses 
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ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära 
stödåtgärder, däribland sådana som riktas till elever med stora inlärningssvårigheter.   

Extraordinära stödåtgärder för barn och elever med stora inlärningssvårigheter kan 
enligt propositionen handla om en extra lärar- eller specialpedagogresurs för elever 
som har behov av sådana insatser kontinuerligt under skoldagen.   

Ska fortfarande handla om omfattande behov av särskilt stöd  

I likhet med tidigare förarbeten sägs i propositionen att en fristående skola i de flesta 
fall ska kunna tillgodose en elevs behov av särskilt stöd inom ramen för det 
grundbelopp som lämnas. Det grundläggande kravet att en elevs behov av särskilt stöd 
måste vara omfattande för att ett tilläggsbelopp ska lämnas kvarstår. Ersättning ska 
t.ex. inte utgå om det är möjligt att tillgodose elevens behov genom insatsen särskild 
undervisningsgrupp.  

Ekonomiska konsekvenser för kommunerna  

Propositionen innehåller ingen reglering enligt finansieringsprincipen eftersom 
regeringen bedömer att kommunernas merkostnader till följd av förslaget blir 
obetydliga. Antalet fall där tilläggsbelopp ska lämnas enligt de ändrade 
bestämmelserna, men där en enskild huvudman i dag skulle nekas tilläggsbelopp för 
samma elev, antas vara mycket få. Det handlar dessutom om situationer där extra 
resurser skulle krävas även om eleven skulle välja att gå i hemkommunens skola. 

Att tänka på med anledning av ändringarna  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer att ändringarna kan innebära att 
kommunen behöver se över sina nuvarande riktlinjer för ansökan, bedömning och 
beslut om tilläggsbelopp till enskilda huvudmän.  

SKL vill också påminna om att skollagens, skolförordningens och 
gymnasieförordningens bestämmelser om kommunens skyldighet att lämna 
tilläggsbelopp endast avser fristående verksamhet. Vilken ordning kommunen har för 
motsvarande resurser till kommunal verksamhet förfogar kommunen själv över.  

Skyldigheten att lämna tilläggsbelopp för elever som ska erbjudas modersmåls-
undervisning kvarstår oförändrad.  

Det finns inte några övergångsbestämmelser angivna i propositionen. Det innebär att 
beslut om tilläggsbelopp som fattas före den 1 juli 2016 omfattas av den tidigare 
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regleringen. Beslut om tilläggsbelopp som fattas efter den 1 juli 2016 omfattas av den 
nya regleringen.    

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras i första hand av  

Eva-Lena Arefäll, utredare, 08-452 79 45, eva-lena.arefall@skl.se  

Mona Fridell, ekonom, 08-452 79 10, mona.fridell@skl.se 

Kristina Söderberg, jurist, telefon 08-452 79 19, kristina.soderberg@skl.se 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Utbildning och arbetsmarknad  

 

 

 

Roy Melchert   

 

 

 Eva-Lena Arefäll  
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