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Förord 

Jag skulle vilja tacka Juristfirman Vide för allt stöd de gett mig och den tid de har 

lagt ner på mig och min uppsats. Utan dem och den insyn och kunskap de har om 

problematiken kring tilläggsbelopp skulle denna uppsats inte blivit av. Ett särskilt 

tack till Jennie Elfström för alla givande diskussioner och tips. 
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Sammanfattning 

När en elev vill gå på en fristående skola är elevens hemkommun skyldig att 

betala ut ett så kallat grundbelopp till skolan så att friskolan ska kunna betala för 

till exempel lokaler och lärare. Har eleven i fråga ett omfattande behov av 

särskilt stöd ska ytterligare ersättning utgå från kommunens sida – ett 

tilläggsbelopp. För elever med omfattande behov av särskilt stöd har nämligen 

friskolan kostnader som inte täcks av grundbeloppet, som till exempel utgifter för 

elevassistent eller tekniska hjälpmedel. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur reglerna om tilläggsbelopp, som 

återfinns i skollagen, och tillämpningen av dem överensstämmer med 

barnkonventionen. Frågor som ska behandlas är vilka rekvisit reglerna om 

tilläggsbelopp ställer upp och hur reglerna tolkas och tillämpas i praktiken, vilka 

rättigheter barn tillförsäkras enligt barnkonventionen samt vilket genomslag 

likabehandlingsprincipen
1
 har på de svenska reglernas användning. Påverkar 

barnkonventionen tillämpningen av likabehandlingsprincipen? Vilka kostnader 

ingår i grundbeloppet respektive tilläggsbeloppet? 

Undersökningen visar att de svenska reglerna, såsom de kommer till uttryck i 

lagtext och förarbeten, inte strider mot barnkonventionen. Däremot har 

tillämpningen av reglerna fått effekter som inte går i linje med 

barnkonventionens anda. Högsta förvaltningsdomstolen har i sin praxis infört ett 

nytt, snävare, rekvisit och en tung bevisbörda, vilket leder till att friskolorna har 

mycket svårt att få tilläggsbelopp beviljat av kommunerna. På grund av Högsta 

förvaltningsdomstolens dom uppstår det en lucka då kostnaderna som friskolan 

har inte ska täckas av grundbeloppet enligt skollagen och dess förarbeten men 

tilläggsbelopp beviljas ändå inte. Konsekvensen blir att barn med 

funktionsnedsättningar inte får det stöd i skolan som de behöver för att kunna 

utvecklas maximalt. Barn tillförsäkras i barnkonventionen en rätt till optimal 

utveckling. Det framkommer även att en direkt tillämpning av 

                                              
1
 Principen innebär i korthet att bidraget till friskolan ska fastställas efter samma grunder som 

hemkommunen tillämpar vid fördelningen av resurser till den kommunala skolan. 
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likabehandlingsprincipen får effekter som strider mot barnkonventionen och att 

svenska myndigheter, i sin tillämpning av bestämmelserna angående 

tilläggsbelopp, inte verkar ta hänsyn till principen om barnets bästa som finns 

fastslagen bland annat i barnkonventionen. 

För att reglerna om tilläggsbelopp inte ska strida mot barnkonventionen krävs att 

det nya rekvisitet som införts av Högsta förvaltningsdomstolen ändras, eller att 

lagstiftaren anpassar regleringen av grundbeloppet efter det nya rekvisitet. Vidare 

måste domstolar och andra myndigheter i sina motiveringar visa hur de tagit 

hänsyn till principen om barnets bästa vid beslutsfattandet eftersom det är något 

som barnkonventionen kräver.  
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1 Inledning 

1.1 Allmänt om tilläggsbelopp 

Barn och ungdomar som går i skolan i Sverige kan idag välja om de vill 

genomföra sin utbildning i kommunala skolor eller i friskolor. Det finns inte 

någon särskild mall för hur en bra utbildning ska vara eller se ut och därför är det 

viktigt att utbildningssystemet tillåter mångfald och flexibilitet. Ett syfte med 

utbildningen är, enligt 1 kap. 4 § skollagen (2010:800) (skollagen), att den 

enskilde eleven ska ges stöd och stimulans för att kunna utvecklas så långt som 

möjligt. Elever har alla olika behov och kan behöva olika sorters uppmuntran för 

att lära sig på bästa sätt. En skolform, vilken ger en elev möjlighet att utvecklas, 

kan vara helt fel för en annan elev. Med sina olika inriktningar och pedagogiska 

upplägg fyller friskolor därför en viktig funktion genom att en elev ges möjlighet 

att välja en utbildning som möjliggör maximal utveckling. Friskolor bidrar till ett 

utbildningssystem med mångfald och flexibilitet. 

Väljer en elev att gå i en friskola ska kommunen ge eleven den möjligheten. 

Råkar det vara så att eleven har en funktionsnedsättning ska detta faktum inte 

göra någon skillnad. För att friskolan ska kunna tillgodose elevernas rätt till 

utbildning är skolan beroende av bidrag från kommunen. Bidraget kommunen 

ska ge till friskolan är uppdelat i ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp. 

Grundbeloppet ges till alla elever och avser att täcka vanliga utgifter som till 

exempel personalkostnader, läroböcker och måltider. Tilläggsbeloppet täcker 

ytterligare kostnader för elever med omfattande behov av särskilt stöd. Sådana 

utlägg kan vara för assistenthjälp och anpassning av lokaler. 

Utger inte kommunen ett tilläggsbelopp för en elev med funktionsnedsättning 

kan det leda till allvarliga konsekvenser för den enskilda eleven. Många gånger 

kan det vara så att eleven tidigare har gått i en skola som inte klarar av att 

tillgodose elevens särskilda behov, vilket fått till följd att eleven inte nått 

kunskapsmålen, valt att stanna hemma från skolan i flera år och det finns i sådana 
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fall en risk för att eleven utvecklar ytterligare ”tilläggshandikapp”
2
. När en elev 

söker sig till en friskola som tror sig kunna ge eleven det stöd som behövs och 

kommunen inte betalar ut tilläggsbeloppet kan det bidra till att en nedåtgående 

spiral för eleven fortsätter. Eleven får inte möjlighet att utvecklas så långt som 

möjligt. I förlängningen kan det leda till att eleven tvingas leva i en tillvaro 

utanför samhället, utan möjlighet till jobb och egen inkomst. 

År 2010 reformerades skollagens regler om bidrag till fristående skolor.
3
 Tanken 

var att reglerna rörande kommunernas bidrag till fristående skolor skulle 

förtydligas. På så sätt skulle fristående skolor kunna bedrivas på lika villkor och 

elever skulle få samma möjligheter och resurser oberoende av om de väljer en 

kommunal skola eller en fristående skola. 

Svenska barn tillförsäkras i och med FN:s konvention om barnets rättigheter 

(barnkonventionen) en rad rättigheter, som exempelvis rätten till utbildning. 

Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Det är 

dock svårt att idag se hur barnets bästa beaktas när beslut om tilläggsbelopp 

fattas. Inte heller framgår det av domskälen om domstolarna överhuvudtaget tar 

hänsyn till barnkonventionen.  

Det är viktigt att reglerna angående tilläggsbelopp tillämpas på ett korrekt sätt. 

En fråga som kan ställas är då vilket sätt som är korrekt. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur reglerna om tilläggsbelopp och 

tillämpningen är i överensstämmelse med barnkonventionen. 

För att besvara syftet behöver vissa frågeställningar utredas. Vilka rättigheter 

tillförsäkras barn enligt barnkonventionen och vilka är förutsättningarna för att 

tilläggsbelopp ska utges? Hur ser praxis ut på området och hur tolkas reglerna? I 

förarbetena till reglerna om tilläggsbelopp nämns den så kallade 

                                              
2
Skada eller funktionshinder som en individ har utöver ett grundläggande funktionshinder, 

www.ne.se/tilläggshandikapp (2013-09-05). 
3
 Prop. 2008/09:171. 

http://www.ne.se/tilläggshandikapp
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likabehandlingsprincipen.
4
 Vilket genomslag har likabehandlingsprincipen på 

reglernas användning och påverkar barnkonventionen tolkningen av principen? 

Kostnader som ingår i grundbeloppet ska inte täckas av tilläggsbeloppet. Därför 

är det också viktigt att utreda vilka slags kostnader som ingår i grundbeloppet. 

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen är inriktad på barn med psykiska funktionsnedsättningar, eftersom 

deras situation är särskilt problematisk. En anledning till det är att psykiska 

funktionshinder ofta är ”osynliga”. Det är svårt för omgivningen att se elevens 

behov av stöd och utförliga utredningar krävs därför. I uppsatsen har jag valt att 

fokusera på diagnoserna autism, Aspergers syndrom och hyperkinetisk störning, 

några av de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna enligt 

Attention, Riksförbundet för människor med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar.
5
 

Reglerna om tilläggsbelopp omfattar även bidrag för de elever som ska få 

modersmålsundervisning, men det är inte relevant för uppsatsens inriktning och 

därför bortser jag från denna del av bestämmelserna.  

1.4 Metod och källor 

I den här uppsatsen arbetar jag med en rättsdogmatisk metod. Jag kommer 

således använda mig av rättskällorna för att utreda gällande rätt. Rättskällorna 

har olika värde och betydelse, då det råder en särskild hierarki inom 

rättskälleläran. Viktigast är lagar och andra författningar, därefter kommer 

förarbeten och praxis och sedan doktrin. Praxis från Skolinspektionen är inte av 

samma dignitet som domstolarnas praxis. Urvalet av avgörandena från 

Skolinspektionen har inte skett med syfte att vara heltäckande utan ska visa hur 

Skolinspektionen resonerar kring reglerna om tilläggsbelopp. 

                                              
4
 Se mer om likabehandlingsprincipen under avsnitt 3.4. 

5
 http://www.attention-riks.se/index.php/npf1.html (2013-09-05). 

http://www.attention-riks.se/index.php/npf1.html
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Reglerna om tilläggsbelopp är relativt nya och problematiken som behandlas i 

uppsatsen har ännu inte fått mycket uppmärksamhet. Därför finns det knappt 

någon litteratur på området. Istället är det främst lagar, förarbeten och praxis som 

använts vid arbetet med den här uppsatsen. Jag har även använt en 

kvalitetsgranskning från Skolinspektionen som berör skolsituationen för elever i 

grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd. Skolinspektionens 

kvalitetsgranskningar har till syfte att granska kvaliteten i skolväsendet och bidra 

till utveckling genom att lyfta fram viktiga utvecklingsområden. 

Kvalitetsgranskningarna inriktas mot olika kvalitetsaspekter och utgår från 

läroplanens mål och riktlinjer.
6
 Skolinspektionens rapport avser inte att ge en 

nationell bild av förhållandena utan kan snarare tjäna som en exemplifiering av 

hur enskilda elevers situation kan te sig. Det är viktigt att poängtera att det rör sig 

om en kvalitativ undersökning och rapporten visar inte hur det ser ut i landet som 

helhet. 

1.5 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett avsnitt om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Tanken är att det ska ge en djupare förståelse för de olika diagnoserna och vilka 

svårigheter de medför. Då är det lättare att förstå vikten av att barn med sådana 

funktionshinder får det stöd de behöver. Därefter behandlas skollagens allmänna 

bestämmelser, för att ge en överblick över vilka bestämmelser som påverkar 

reglerna om tilläggsbelopp. Efter det ges en sammanfattning av 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning, rapport 2012:11. Sedan sker en 

genomgång av de svenska reglerna om grundbelopp och tilläggsbelopp. Det 

beskrivs vad som sägs i lagen och vilka krav förarbetena ställer på de olika 

beloppen och en genomgång av likabehandlingsprincipen, som är relevant för 

tillämpningen av reglerna, görs. Därefter behandlas barnkonventionen och vilka 

rättigheter som där fastställs för barn med funktionsnedsättningar. Svensk praxis 

gällande tilläggsbelopp behandlas efter det. Då sker först en genomgång av 

beslut från Skolinspektionen för att klarlägga hur de ser på reglerna och hur deras 

                                              
6
 http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/ (2013-09-05). 

http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitetsgranskning/
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tillämpning står sig mot barnkonventionens krav. Därefter behandlas utvalda 

domstolsavgöranden för att avgöra hur domstolarna anser att reglerna om 

tilläggsbelopp ska tolkas och tillämpas och huruvida deras ställningstaganden 

strider mot barnkonventionen. Uppsatsen avslutas med en analys av de resultat 

som framkommit. 
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2 Bakgrund 

2.1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar  

2.1.1 Autism 

Barn med autism har kraftigt begränsad förmåga till ömsesidig social interaktion 

och kommunikation och har även en begränsad beteenderepertoar. Sistnämnda 

symtom kan yttra sig i utstuderade ritualbeteenden, extremt avvikande 

lekbeteenden eller märkliga rutiner. Barn med autism har begränsningar i sin 

språkförståelse, symbolförståelse och gestförståelse samt har svårt för eller har 

ett avvikande sätt att uttrycka sig verbalt.
7
 Barn med autism är också ofta 

begåvningshandikappade, men det gäller inte alla.
8
 Barn som inte uppfyller alla 

diagnoskriterier kan ges diagnosen partiellt autistiskt syndrom, det vill säga ett 

autismliknande tillstånd.
9
 

Barn med autism har en oförmåga att förstå samband och sammanhang vilket 

leder till att de får en kaotisk upplevelse av världen. För att få kontroll över 

förvirringen som uppstår ordnar barnet sin värld på ett tvångsmässigt sätt, vilket 

leder till trygghet och förutsebarhet. Ett sådant beteende kan till exempel vara att 

i ständig upprepning släcka och tända lampan. Beteendet leder till en känsla av 

trygghet för barnet eftersom han eller hon vet vad som ska hända; det är exakt 

likadant varje gång.
10

 

Många barn med autism förstår inte att andra människor kan tänka egna tankar, 

vilket leder till att de behandlar dem som föremål. De förstår inte att de kan söka 

kunskap hos andra människor, något som påverkar deras inlärning och därmed 

utbildning negativt.
11

 

Trots att likheter i beteende ofta föreligger mellan barn med autism är 

skillnaderna alltid betydande. Två barn kan aldrig helt jämföras med varandra, 

till och med enäggstvillingar som båda har autism är olika varandra i graden av 

                                              
7
 Gillberg, s. 19 f. 

8
 Gillberg, s. 60. 

9
 Gillberg, s. 35. 

10
 Alin Åkerman och Liljeroth, s. 55. 

11
 Gillberg s. 34. 



14 

 

autism, begåvningsnivå och specifik symtombild.
12

 Därför är det viktigt för 

barnen att skolundervisningen är individanpassad; en åtgärd som fungerar för ett 

barn kan vara helt fel för ett annat. En assistent är ofta en förutsättning för att 

barn med autism överhuvudtaget ska kunna lära sig något.
13

 Det är också viktigt 

att genomföra kontinuerliga utredningar av barnet. Allteftersom barnet växer och 

utvecklas förändras dess behov och förutsättningar och det är viktigt att 

undervisningen hela tiden är anpassad efter barnet.
14

  

2.1.2 Aspergers syndrom 

Utseendemässigt skiljer sig barn med Aspergers syndrom i allmänhet inte från 

andra barn, vilket kan göra det svårt för människor i barnets omgivning att förstå 

barnets avvikande beteende. Ett barn med Aspergers syndrom har stora 

begränsningar vad gäller förmåga att få sammanhang och mening i sina 

upplevelser, att organisera sin tillvaro samt sin förmåga att intuitivt förstå och 

reagera på hur andra tänker och känner. Barnets begränsningar leder, förutom till 

problem i kontakten med andra människor, till svårigheter att utan anpassning 

klara av skolans krav. 

Barn med Aspergers syndrom uppvisar liknande symtom som barn med autism 

men det är omöjligt att uttala sig om hur starkt sambandet mellan Aspergers 

syndrom och autistiskt syndrom är.
15

 Barn med Aspergers syndrom har ofta stora 

svårigheter i ömsesidig social interaktion, extremt monomana intressen, 

tvångsmässiga och stereotypa handlingar och/eller rörelsemönster, avvikelser i 

semantik/pragmatik, avvikelser i icke-verbal kommunikation samt klumpig 

motorik.
16

 Till skillnad från barn med autism är barn med Aspergers syndrom 

normalbegåvade, alternativt väl- eller högbegåvade.
17

  

Precis som för barn med autism är det viktigt att stödinsatserna för barn med 

Aspergers syndrom är individanpassade. Det finns inga enkla åtgärder som 

                                              
12

 Gillberg, s. 127. 
13

 Gillberg, s 160. 
14

 Gillberg, s. 151 ff. 
15

 Herlofson, s. 161. 
16

 Gillberg, s. 180 
17

 Gillberg, s. 183 f. 
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hjälper alla barn med Aspergers syndrom, behovet och förutsättningarna varierar 

från individ till individ. 

2.1.3 Hyperkinetisk störning 

Benämningarna för syndromet hyperkinetisk störning växlar, idag är det vanligt 

att använda den engelska förkortningen ADHD (”attention deficit hyperactivity 

disorder”), men även termen DAMP (dysfunktion i fråga om avledbarhet, 

motorik och perception) förekommer. Det senare begreppet är lite snävare än 

ADHD och omfattar motorisk klumpighet och perceptionssvårigheter. Symtomen 

hos barn med hyperkinetisk störning består av varierande kombinationer av 

ouppmärksamhet, hyperaktivitet och svårkontrollerad impulsivitet. 

Ouppmärksamheten kommer till uttryck bland annat genom slarvfel i skolarbeten 

och undvikande av aktiviteter som kräver mental uthållighet och distraktion av 

yttre stimuli. Hyperaktiviteten visar sig genom svårigheter att håll kroppen stilla, 

mycket prat och i rastlöshet. Impulsiviteten tar sig till uttryck i störande inhopp i 

andras aktiviteter eller samtal, otålighet och svårigheter att vänta på sin tur.
18

  

Barn med ADHD har ofta svårt för socialt samspel och därför behövs ofta vuxna 

som kan stötta barnet i sociala situationer.
19

 Även skolans krav på självständighet 

kan innebära problem för barn med ADHD, då barnen har svårt att själva planera 

och strukturera sin vardag.
20

 Barn med ADHD kan även ha svårt att komma 

igång med samt hålla kvar uppmärksamheten på arbetsuppgifter. Barnen har lätt 

att tappa koncentrationen och kan även ha svårt att återfå den.
21

 

2.2 Skollagens allmänna bestämmelser 

I 1 kap. 3 § skollagen definieras begreppet undervisning som målstyrda processer 

som under ledning av lärare eller förskolelärare syftar till utveckling och lärande 

genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden. Begreppet täcker 

in den allra största delen av verksamheten i en skola. Begreppet utbildning 

                                              
18

 Herlofson, s. 528. 
19

 Socialstyrelsen, s. 13 f.  
20

 Beckman och Fernell, s. 26 ff. 
21

 Socialstyrelsen, s. 41 f. 
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definieras som den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån bestämda 

mål. I 1 kap. 4 § skollagen slås utbildningens syfte fast, barn och elever ska 

inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och 

elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Enligt 1 kap. 4 § 2 st. 

skollagen ska utbildningen även ta hänsyn till barns och elevers olika behov. 

Barn och elever ska också ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som 

möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Enligt paragrafens tredje stycke 

ska utbildningen även syfta till att främja barns och elevers allsidiga personliga 

utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 

medborgare. 1 kap. 4 § skollagen är allmänt formulerad och är främst avsedd att 

tjäna som grundval för tolkningen av andra, mer konkreta, bestämmelser.
22

 

Barns och elevers rätt till likvärdig utbildning slås fast i 1 kap. 9 § skollagen. Där 

stadgas att utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje 

skolform oavsett var i landet det anordnas. Begreppet ”likvärdighet” betyder inte 

likformighet och det innebär inte att alla elever ska få lika mycket resurser.
23

 

Likvärdig innebär att de fastställda målen kan nås på olika sätt beroende på de 

lokala förutsättningarna och behoven. Så länge eleverna tillförsäkras lika tillgång 

till likvärdig utbildning finns det utrymme för anpassningar av organisationen 

och undervisningen. Till exempel ska hänsyns tas till elevernas olika 

förutsättningar och behov.
24

 

I 1 kap. 10 § 1 st. skollagen fastställs att i all utbildning och annan verksamhet 

som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt och att med barn avses 

personer under 18 år. I 1 kap. 10 § 2 st. skollagen stadgas också att barnets 

inställning så långt det är möjligt ska klarläggas. Barn ska ha möjlighet att fritt 

uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne och barnets åsikter 

ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Denna 

bestämmelse om särskild hänsyn till barnets bästa har sin utgångspunkt i 

                                              
22

 Clevesköld m.fl., Nya skollagen, s. 22. 
23

 Prop. 1990/91:18, s. 27 f.  
24

 Clevesköld m.fl., Nya skollagen, s. 38 f. 
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barnkonventionen. Utbildningens utformning får inte stå i strid med barnets 

rättigheter så som de finns uttryckta i barnkonventionen.
25

 

Enligt 3 kap. 3 § skollagen ska barn och elever ges den ledning och stimulans de 

behöver i sitt lärande och för sin personliga utveckling så att de utifrån sina egna 

förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 

mål. Till exempel innebär det för grundskolan att eleven ska ges sådant särskilt 

stöd som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som 

minst ska uppnås för grundskolan.
26

 En förutsättning för att en sådan utveckling 

ska kunna ske är att elever i behov av det får tillgång till särskilt stöd. I 3 kap. 6-

12 §§ skollagen återfinns bestämmelser om sådant stöd. Till exempel stadgas i 3 

kap. 8 § skollagen att om det framkommer att en elev riskerar att inte nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås så ska detta anmälas till rektorn. Rektorn 

ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt 

stöd ska även utredas om eleven har andra svårigheter i sin skolsituation. Visar 

utredningen att eleven är i behov av särskilt stöd ska sådant enligt 3 kap. 8 § 3 st. 

ges. 

Enligt 3 kap. 9 § skollagen ska ett så kallat åtgärdsprogram utarbetas för en elev 

som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det framgå vilka behoven är, hur 

de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. 

Åtgärdsprogrammet ska enligt 3 kap. 9 § 2 st. skollagen beslutas av rektorn. 

Det finns ingen definition av begreppet ”behov av särskilt stöd” i skollagen. Inte 

heller definieras under vilka förutsättningar stöd ska ges. Bestämmelserna som 

rör stödet är allmänt hållna och knutna till skolans ansvar för att utreda elevers 

stödbehov.
27

 

I 7 kap. 3 § skollagen stadgas att alla barn som har skolplikt också har rätt att 

kostnadsfritt erhålla grundläggande utbildning i allmän skola. Bestämmelsen 

garanterar inte någon rätt till utbildning i en fristående skola men om eleven 

                                              
25

 Prop. 2009/10:165, s. 230 f. 
26

 Prop. 2009/10:165 s 285. 
27

 Prop. 2009/10:165, s. 287. 
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fullgör sin skolplikt i en sådan skola så har eleven samma rätt till utbildning som 

elever inom det offentliga skolväsendet.
28

 

2.3 Skolinspektionens kvalitetsgranskning 

Skolinspektionen genomförde 2012 en kvalitetsgranskning vars resultat 

redovisades i rapporten ”Inte enligt mallen – om skolsituationen för elever i 

grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd”.
29

 Skolinspektionens 

granskning rörde skolsituationen för elva elever med diagnos inom 

autismspektrumtillstånd i årskurser sju-nio. Fokus för granskningen var 

huvudmännens och skolornas insatser för att anpassa stödåtgärder och utbildning 

för de elva eleverna. Syftet var att, med underlag från intervjuer, 

dokumentstudier och observationer, granska om utbildningen och de stödåtgärder 

som hade satts in var anpassade efter elevernas behov.  Två huvudmän, 

Oskarshamn och Sollentuna kommun, samt fyra skolor ingick i urvalet. 

Granskningens resultat visar att skolorna sällan genomför fullgoda utredningar. 

Alla skolor utom en saknade riktlinjer för hur utredningar ska genomföras. 

Brister i utredningen beror på att skolorna och dess personal i stor utsträckning 

saknar fördjupad kunskap om vilka behov enskilda elever med diagnos inom 

autismspektrumtillstånd har. Bristerna i utredningarna hindrar eleverna från att 

komma framåt i sin kunskapsutveckling och det i sin tur begränsar elevernas 

framtida skolgång och deltagande i samhällslivet. En konsekvens av 

utredningarnas brister blir att de insatser som sätts in inte grundas på elevens 

behov utan utgår från en allmän kunskap om vilka behov elever med diagnos 

inom autismspektrumtillstånd kan ha. Enligt skolpersonal som deltog i 

granskningen kan sådana generella åtgärder till exempel bestå i att eleven får sin 

undervisning i en mindre undervisningsgrupp eller får anpassad studiegång. 

Åtgärderna bygger dock sällan på en utredning av elevens behov. Till exempel så 

framgår det inte för elever som har sin undervisning i en särskild 

undervisningsgrupp att åtgärden bygger på ett resultat från en pedagogisk 

                                              
28

 Clevesköld m.fl., Nya skollagen, s. 302. 
29

 Rapport 2012:11. 
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utredning som visar att elevens behov av stöd bäst tillgodoses genom sådan 

undervisning. I utredningarna saknas det också ofta redogörelser för vilka mål i 

kursplanerna eleven behöver arbeta mer med och hur skolan ska stödja elevens 

kunskapsutveckling. I rapporten trycker Skolinspektionen på att det är av yttersta 

vikt att insatta åtgärder utgår från en utredning av elevens behov av stöd. 

Utredningen bör kunna leda till konkreta, adekvata och utvärderingsbara 

stödinsatser. Då ökar också förutsättningarna för att elevens skolsituation blir 

bättre. 

Skolornas anpassning till elevernas förutsättningar och behov bestod framförallt i 

att eleverna var placerade och fick sin undervisning i en särskild 

undervisningsgrupp. I begränsad utsträckning förekom det också att läraren 

anpassade arbetssättet till den enskilda elevens förutsättningar. Anpassningarna i 

elevernas skolsituation ska handla om såväl generella som behovsanpassade 

åtgärder som kan förväntas leda till en högre måluppfyllelse. 

Skolorna i granskningen visade en bristande förmåga att följa upp insatta 

åtgärder, något som vårdnadshavarna överlag var kritiska mot. Att åtgärderna 

ofta är generella och inte utgår från elevens behov leder till att det blir svårt för 

skolorna att göra en uppföljning. Till exempel är målet och syftet med åtgärderna 

inte uttalade då åtgärderna inte bygger på en fullgod och reell analys av de behov 

som eleven har. Skolinspektionen betonar i sin granskning vikten av att elevernas 

skolgång och insatta åtgärder måste utvärderas och analyseras i syfte att undvika 

de många misslyckanden som en del av eleverna har upplevt under sin skolgång. 

Sammanfattningsvis visar Skolinspektionens kvalitetsgranskning att de 

kommunala skolorna sällan genomför fullgoda utredningar, åtgärderna som sätts 

in är generella och inte anpassade efter individen och någon uppföljning av de 

insatta åtgärderna sker sällan.  
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3 Den svenska regleringen 

3.1 Tidigare reglering 

Som tidigare nämnts (avsnitt 1.1) reformerades skollagens regler år 2010. Den 

gamla skollagen (1985:1100) gjorde inte någon skillnad på grundbeloppet 

respektive tilläggsbeloppet. Då skulle, enligt 2b kap. 10b § skollagen 

(1985:1100), bidraget bestämmas med hänsyn till friskolans åtagande och 

elevens behov efter samma grunder som kommunen tillämpade vid fördelningen 

av resurser till den egna skolan. Bidrag till enskilda förskolor, fritidshem och 

enskilda förskoleklasser fick inte avvika oskäligt från kommunens kostnad per 

barn för motsvarande verksamhet. Hade eleven omfattande behov av särskilt stöd 

var kommunen inte skyldig att lämna bidrag för det särskilda stödet om 

betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstod för kommunen. 

Just den delen av bestämmelsen gäller än idag. Paragrafen gav även uttryck för 

att den så kallade likabehandlingsprincipen skulle gälla vid bestämmandet av 

bidraget. Principen innebar att bidrag till friskolor fastställdes efter samma 

grunder som hemkommunen tillämpade vid fördelningen av resurser till de 

kommunala skolorna av motsvarande slag.
30

 Eftersom ingen skillnad gjordes på 

grundbelopp och tilläggsbelopp fick likabehandlingsprincipen genomslag oavsett 

vad bidraget skulle täcka. Vilka kostnader som skulle täckas av bidraget och hur 

kostnaderna skulle beräknas framgick dock varken av lagtext eller av förarbeten. 

De allmänt formulerade reglerna och de ospecifika förarbetena ledde till 

åtskilliga konflikter mellan kommuner och friskolor.
31

 De nya reglerna, som 

infördes genom prop. 2008/09:171 skulle vara tydligare och enklare att tillämpa 

vilket skulle minska motsättningarna mellan de fristående skolorna och 

kommunerna.  

                                              
30

 Se mer om likabehandlingsprincipen under avsnitt 3.4. 
31

 Se prop. 2008/09:171 s. 26 f. 
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3.2 Grundbelopp 

Genom den nya skollagen infördes regler som skilde på grundbelopp och 

tilläggsbelopp. Reglerna om beloppen återfinns idag på olika ställen i skollagen 

vad gäller förskolan, grundskolan respektive gymnasieskolan (8 kap. 21-24 §, 10 

kap. 37-39 §§ och 16 kap. 52-55 §§ skollagen). Det finns inte någon materiell 

skillnad mellan bestämmelserna. För enkelhetens skull utgår jag därför i det 

följande från 10 kap. 38 § skollagen, bestämmelsen som gäller för grundskolan. 

För att en friskola ska kunna bedriva sin verksamhet krävs det att skolan får 

bidrag från kommunen för de kostnader som uppstår. Reglerna om detta bidrag, 

grundbeloppet, utgår från en likabehandlingsprincip. Principen innebär att 

kommunen inte får göra någon skillnad på kommunala skolor och friskolor. 

Bidraget ska vara uträknat efter samma grunder oavsett om bidraget ska betalas 

ut till en friskola eller till en kommunal skola.  

Grundbeloppet ska enligt 10 kap. 38 § skollagen innefatta ersättning för 

undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt och 

lokalkostnader. För förskolor, 8 kap. 22 § skollagen, heter kostnadsslagen 

undervisning istället pedagogisk verksamhet och omsorg, och läromedel och 

utrustning går under beteckningen pedagogiskt material och utrustning. 

Skillnaden beror bland annat på att undervisning, i skollagens mening, inte 

bedrivs i förskola och fritidshem utan barnen erbjuds fostran och omvårdnad 

genom pedagogisk verksamhet.
32

 Kostnadsposten elevhälsa finns inte med i 

bestämmelsen för förskolan. I 14 kap. 4-7 §§ skolförordningen (2011:185) 

(skolförordningen) anges det närmare vad som ska ingå i de olika 

kostnadsposterna.  

Kostnadsposten undervisning avser enligt 14 kap. 4 § 1 p. skolförordningen 

kostnader för skolans rektor och andra anställda med ledningsuppgifter, 

undervisande personal, stödåtgärder till elever, arbetslivsorientering, 

kompetensutveckling av personalen och liknande kostnader. En friskola ska, 

                                              
32

 Prop. 2008/09:171 s. 34. 
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inom ramen för grundbeloppet kunna ge stöd åt flertalet elever och ska därför 

kunna anpassa sin undervisning och sin organisation så att hänsyn tas till 

elevernas förutsättningar och behov. Därför ska stödåtgärder till elever i form av 

undervisning i en särskild grupp eller stöd i form av extra undervisning ingå i 

grundbeloppet.
33

 Därutöver bör även kostnaderna för utredningar av elevers 

eventuella behov av stöd samt kostnaderna för upprättande av åtgärdsprogram 

ingå i kostnadsposten undervisning.
 34

   

Enligt 14 kap. 5 § 1 p. skolförordningen avser omsorg och pedagogisk 

verksamhet kostnader för förskolechef eller andra anställda med 

ledningsuppgifter, personal i den pedagogiska verksamheten och omsorgen, 

stödåtgärder till barn eller elever, kompetensutveckling av personalen och 

liknande kostnader. 

Lärverktyg avser kostnader för läroböcker, litteratur, skolbibliotek, datorer, 

maskiner som används i undervisningen, studiebesök och liknande kostnader, 

vilket framgår av 14 kap. 4 § 2 p. skolförordningen. För att kunna tillgodose en 

elevs behov av särskilt stöd krävs det ibland viss utrustning och andra läromedel. 

Det kan då uppkomma tveksamheter huruvida dessa lärverktyg ska räknas till 

grundbeloppet eller tilläggsbeloppet. Omfattningen av det stödbehov som ska 

tillgodoses ska påverka huruvida lärverktygen räknas till tilläggsbeloppet eller 

grundbeloppet.
35

 Det följer av skolans skyldighet att ge stöd åt elever som är i 

behov av det att kostnader för lärverktyg i regel ska ingå i grundbeloppet och 

möjligheterna att begära extra resurser för elever i behov av särskilt stöd är 

mycket begränsade. För förskolan ska bidraget täcka kostnader för pedagogiskt 

material och utrustning.
 36

 Enligt 14 kap. 5 § 2 p. avser pedagogiskt material och 

utrustning kostnader för lek- och lärprodukter, maskiner som används i 

verksamheten och omsorgen, studiebesök och liknande kostnader. 
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 Prop. 2008/09:171 s  42. 
34

 Prop. 2008/09:171 s. 34. 
35

 Prop. 2008/09:171 s. 35. 
36

 Prop. 2008/09:171 s. 35. 
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Elevhälsa avser enligt 14 kap. 4 § 3 p. skolförordningen kostnader för sådan 

elevhälsa som avser medicinska, psykologiska eller psykosociala insatser. 

Kostnadsposten ska således täcka kostnader för elevhälsa som tillhandahålls av 

till exempel kurator, psykolog, sköterska och läkare. Elevhälsa som ges av 

undervisande personal ska inte räknas under kostnadsposten i 14 kap. 4 § 3 p. 

skolförordningen. Åtgärder inom förskolan som motsvarar elevhälsa ska vidtas 

inom ramen för den pedagogiska verksamheten och därför finns det inte någon 

särskild kostnadspost för förskolan när det kommer till elevhälsa.
37

 

Enligt 14 kap. 4 § 4 p. skolförordningen avser måltider kostnader för livsmedel, 

personal, transporter och därmed sammanhängande administration och liknande 

kostnader. I p. 5 samma paragraf anges att med administration avses 

administrativa kostnader som ska beräknas till tre procent av grundbeloppet. 

14 kap. 4 § 6 p skolförordningen anger att kostnadsposten mervärdesskatt avser 

ett schablonbelopp som uppgår till sex procent av det totala bidragsbeloppet 

(grundbelopp och i förekommande fall tilläggsbelopp) och enligt 14 kap. 4 § 7 p. 

avses med lokalkostnader kostnader för hyra, driftskostnader, inventarier som 

inte är läromedel, kapitalkostnader i form av ränta på lån och liknande, dock inte 

kostnader för amortering. 

3.3 Tilläggsbelopp 

När en elev har ett extra behov av stöd kan det vara så att grundbeloppet inte 

räcker till för att täcka de kostnader friskolan har. Då kan i vissa fall ett 

tilläggsbelopp utgå.  

Som nämndes i avsnittet ovan regleras tilläggsbeloppet i flera bestämmelser i 

skollagen, beroende på vilken typ av skola det rör sig om. Det är dock ingen 

skillnad mellan de olika regleringarna och för enkelhetens skull utgår jag i det 

följande från 10 kap. 39 § skollagen. I paragrafens första stycke stadgas det att 

tilläggsbeloppet ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt 
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stöd. Enligt 10 kap. 39 § 2 st. skollagen är hemkommunen inte skyldig att betala 

tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska 

eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.  

Skollagens senaste förarbete hänvisar tillbaka till proposition 2008/09:171 när 

det kommer till innebörden av bestämmelserna om tilläggsbelopp.
38

 Enligt den 

äldre propositionen ska tilläggsbeloppet avse extraordinära stödåtgärder vilka 

inte ska vara kopplade till den vanliga undervisningen. Exempel på sådana 

stödåtgärder är assistenshjälp, tekniska hjälpmedel och anpassning av skollokal. 

Det kan också vara fråga om stödåtgärder åt elever med stora 

inlärningssvårigheter som beror på språkliga eller sociala faktorer. Kostnaderna 

för det särskilda stödet ska vara omedelbart kopplade till en enskild elev och 

dennes omfattande behov och förutsättningar för att kunna fullgöra sin skolgång. 

För att kunna koppla kostnaderna till en elev krävs det att dennes behov av stöd 

klarläggs och bedöms, förslagsvis då inom ramen för den utredning och det 

åtgärdsprogram som skolans rektor ansvarar för enligt 3 kap. 8-9 §§ skollagen.
39

 

Som nämndes tidigare tar 10 kap. 39 § 2 st. skollagen upp under vilka 

förutsättningar hemkommunen kan välja att inte betala tilläggsbeloppet trots att 

eleven ifråga uppfyller rekvisiten i första stycket. Förutsättningarna är att 

betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen 

om de skulle betala ut tilläggsbeloppet. En kommun är inte skyldig att lämna 

bidrag för särskilt stöd om det medför betydande organisatoriska eller 

ekonomiska svårigheter för kommunen.
40

 Det ska vara fråga om att betydande 

merkostnader uppstår för kommunen i och med skolbytet och alltså inte enbart 

att själva stödåtgärden i sig är kostnadskrävande. Kommunen ska kunna neka 

extra resurser och istället hänvisa eleven till den kommunala verksamheten. Ett 

exempel på det kan vara att kommunen allergisanerat en kommunal skola och om 

barnet väljer en fristående skola så måste även den skolan saneras. Då kan 

kostnaden vara så betydande att kommunen kan hänvisa eleven till den 
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kommunala skolan. Har kommunen däremot inte allergisanerat den kommunala 

skolan än så innebär saneringen av friskolan inte någon merkostnad. Saneringen 

är då en utgift som kommunen kommer ha oavsett vilken skola eleven går på och 

då kan betydande ekonomiska svårigheter inte åberopas. 

En friskola kan, i likhet med en kommun som inte kan utge tilläggsbelopp, vägra 

ta emot en elev genom att hänvisa till betydande organisatoriska eller 

ekonomiska svårigheter. Är kommunen beredd att utge tilläggsbeloppet kan 

friskolan inte åberopa ekonomiska svårigheter som skäl för att vägra ta emot 

eleven.
41

 Det är alltså endast när kommunen väljer att neka tilläggsbelopp med 

hänvisning till betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter som den 

fristående skolan kan använda sig av undantaget och neka att ta emot en elev. 

Uttrycket ”organisatoriska eller ekonomiska svårigheter” anger således när en 

elevs möjlighet att välja skola indirekt eller direkt kan begränsas. Enbart av 

rekvisiten kan det vara svårt att se vilka svårigheter som faktiskt måste uppstå 

och hur stora svårigheterna i praktiken måste vara för att en kommun inte ska 

behöva betala ut tilläggsbeloppet. På grund av de oklarheter som kan uppstå 

ställde sig Lagrådet frågande till uttrycket ”organisatoriska eller ekonomiska 

svårigheter” i prop. 2009/10:165. Regeringen ansåg inte att någon ändring var 

nödvändig eftersom begreppet använts under lång tid utan att några 

tillämpningsproblem har uppmärksammats.
42

 En anledning till att rekvisitet 

”svårigheter” inte har berett några problem i tillämpningen kan vara, vilket även 

Friskolornas riksförbund anför, att kommunerna ofta väljer att fatta sina nekande 

beslut på andra grunder än de i paragrafen uppräknade undantagen.
43

 Exempel på 

det kan vara att elevens stödbehov inte är så omfattande att tilläggsbelopp ska 

betalas ut eller att stödåtgärderna ska tillgodoses inom ramen för 

grundbeloppet.
44
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Som framgår ovan måste tilläggsbeloppet avse stödåtgärder som är extraordinära. 

Den uppräkning som sker i förarbetet av sådana åtgärder är inte uttömande, utan 

även åtgärder utöver till exempel assistenthjälp kan komma att räknas in. Dock 

får stödet inte vara kopplat till ”den vanliga undervisningen”, men vad som 

förstås med detta begrepp förklaras inte. Lagstiftaren har således lämnat det 

öppet för domstolar och kommuner att genom praxis och tillämpning närmare 

bestämma vad begreppet ”vanliga undervisningen” innebär. Hur omfattande en 

elevs behov måste vara för att tilläggsbelopp ska utgå är också något som har 

lämnats till domstolarna att avgöra. 

3.4 Likabehandlingsprincipen 

Bidrag, i form av grundbelopp, till fristående skolor bestäms i enlighet med 

likabehandlingsprincipen. Principen innebär att bidraget till friskolan ska 

fastställas efter samma grunder som hemkommunen tillämpar vid fördelningen 

av resurser till de egna, kommunala, skolorna av motsvarande slag.
45

 

Grundtanken är att det inte ska vara någon skillnad för eleven oavsett om denne 

går på en kommunal eller fristående skola. Varken positiv eller negativ 

särbehandling ska kunna ske enbart på grund av vem som är skolans huvudman. 

Kommuner får alltså inte göra någon skillnad på friskolor och kommunala 

skolor, bidraget till skolorna ska vara uträknat på samma grunder oavsett vem 

som äger skolan. En direkt tillämpning av likabehandlingsprincipen innebär till 

exempel att om den kommunala skolan inte anser sig behöva tilläggsbelopp för 

en viss elev så ska inte friskolan beviljas tilläggsbelopp för den eleven. En sådan 

tillämpning tar inte hänsyn till den kommunala skolans större möjligheter att 

omfördela sina resurser så att elevens behov kan tillgodoses utan att skolan 

behöver ansöka om tilläggsbelopp. I de fall där de kommunala skolorna saknar 

motsvarighet till den inriktning som friskolan erbjuder ska bidrag bestämmas 

enligt de belopp som Skolverket föreskriver i den så kallade riksprislistan.
46
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Likabehandlingsprincipen har fått ett stort genomslag vid tillämpningen av 

reglerna om grundbelopp. När det kommer till tilläggsbelopp är det inte lika 

tydlig vad som gäller. Innan den nya skollagen infördes var utgångspunkten att 

extra resurser för en elev med omfattande behov av stöd skulle tilldelas den 

fristående skolan om elevens behov krävt extra resurser även om eleven gått i 

kommunens skola.
47

 Tilläggsbeloppet skulle alltså tilldelas med utgångspunkt i 

den grundläggande principen om likabehandling. Det kan tänka sig vara ett 

synsätt som fanns kvar sedan före reformen av bidragsreglerna. Då fanns det inte 

någon uppdelning i grundbelopp och tilläggsbelopp, utan bidraget sågs som ett 

och likabehandlingsprincipen gällde för hela beloppet. 

I förarbetet till den nya skollagen framgår det att stödet som tilläggsbeloppet 

avser ska anpassas till varje elevs behov och på individuella grunder. 

Likabehandlingsprincipen ska då, som den kommit till uttryck när det gäller 

grundbeloppet, inte tillämpas direkt. Bidraget till elever med omfattande behov 

av stöd får dock inte bestämmas så att elever i kommunala skolor missgynnas i 

jämförelse med elever i friskolor eller tvärtom. Skulle så ske strider det mot 

kommunalrättsliga principer och grunderna för reformen om lika villkor.
48

 Här 

stöder man sig på kommunallagen (1991:900) och däribland dess 2 kap. 2 § som 

stadgar att kommuner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns 

sakliga skäl för något annat. Likabehandlingsprincipen ska alltså inte, som skett 

tidigare, tillämpas direkt. Stödet ska utgå från den enskilda individen, men en 

elev som går i en friskola får inte behandlas orättvist i jämförelse med en elev i 

en kommunal skola. 

Vilket syfte har då egentligen bestämmelsen om tilläggsbelopp? Är det att ge 

ersättning till elever med omfattande behov av särskilt stöd eller säkerställa att 

elever som går i fristående skolor likabehandlas med de elever som går i 

kommunal skola? Till exempel anför kommunen i mål nr 4314-11 att syftet är det 

senare.
49

 Regeringens uttalande om att tilläggsbeloppet ska anpassas efter varje 

                                              
47

 Prop. 2008/09:171 s. 42. 
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elev och på individuella grunder pekar mot det första, att syftet är att ge 

ersättning för elever med omfattande behov av särskilt stöd. Det står klart att 

eleverna i friskolor inte får behandlas sämre än eleverna i de kommunala 

skolorna. Vilka krav ställs då på kommunernas utredningar när de kontrollerar 

om eleven skulle haft rätt till tilläggsbelopp om denne gått i en kommunal skola? 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning, som tidigare nämnts, visade att de 

kommunala skolorna sällan genomförde fullgoda utredningar, åtgärderna som 

sattes in var generella och inte individanapassade och att uppföljning av de 

insatta åtgärderna sällan skedde. Granskningen rörde endast två kommuner, men 

när sådana brister faktiskt föreligger kan det bli problematiskt när en friskola 

ansöker om tilläggsbelopp och likabehandlingsprincipen tillämpas. Anta till 

exempel att den kommunala skolan har brister i sina utredningar som leder till att 

dess elever inte får det stöd som de behöver. Vid ansökan om tilläggsbelopp gör 

då kommunen, om likabehandlingsprincipen tillämpas direkt, en jämförelse 

mellan eleverna på den kommunala skolan och eleven som vill gå på friskolan. 

Friskolan beviljas då inte tilläggsbehov för det stöd eleven faktiskt behöver 

endast av den anledningen att eleverna vid den kommunala skolan inte har 

beviljats detsamma. Det leder till att ingen av eleverna får det stöd de behöver, 

oavsett skolans huvudman. Tillämpas däremot inte likabehandlingsprincipen 

direkt så har åtminstone eleven vid friskolan en chans till fullgod utbildning och 

möjlighet till maximal utveckling. Det borde också vara svårt för kommunen att 

avgöra vilka stödåtgärder eleven i friskolan är i behov av när de varken kan 

fastställa eller tillgodose det behov som eleverna i de kommunala skolorna har. 

Enligt min mening måste, vid bedömningen om tilläggsbelopp ska utgå eller ej, 

referenspersonen ha exakt samma problembild och behov av stöd som eleven i 

friskolan. Det går till exempel inte att säga att det skulle strida mot 

likabehandlingsprincipen om en elev med en viss diagnos skulle få tilläggsbelopp 

för egen elevassistent i friskolan, när inte någon elev i den kommunala 

verksamheten skulle ha fått det. Bara för att två elever har diagnosen autism 

behöver det inte betyda att de har samma behov av stöd. De är fortfarande 

individer och problembilden och behovet av stöd varierar från person till person. 
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Eftersom inga elever har exakt samma problem och behov av stöd kan någon 

jämförelse med en annan elev inte ske vid bedömningen av om tilläggsbelopp 

ska utgå eller inte. Kommunerna måste istället göra en bedömning huruvida just 

den eleven som friskolan ansökt om tilläggsbelopp för skulle ha varit berättigad 

till det även i en kommunal skola. Elevens problem är ju desamma oavsett vilken 

huvudman elevens skola har. En individuell bedömning måste alltså göras och 

någon ren jämförelse med eleverna i den kommunala skolan kan inte ske. 

Likabehandlingsprincipen kan inte tillämpas direkt, vilket också regeringen 

framhöll i förarbetena. 
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4 Barnkonventionen 

4.1 Grundläggande principer 

Mänskliga rättigheter gäller för alla, men det finns dessutom även en rad 

internationella dokument som skyddar vissa grupper av människor. Barn har 

länge varit en sådan grupp och genom barnkonventionen ges de ett speciellt 

skydd. Barnkonventionen, som är ett internationellt bindande avtal, uttrycker 

världssamfundets syn på ett barns rättigheter och ger därmed en universell 

definition av vilka rättigheter som ska gälla för barn. 

Barnkonventionens artikel 4, som rör genomförandet av dess rättigheter, 

förpliktigar alla stater som ratificerar barnkonventionen att förverkliga de 

rättigheter som konventionen erkänner. Konventionsstaterna kan inte vara 

passiva, utan måste vidta åtgärder för att säkerställa att rättigheterna förverkligas 

inom den egna jurisdiktionen.
50

 Genom den andra meningen i artikel 4 ges dock 

en form av respit. Bristande resurser kan göra att ett fullständigt genomförande 

av ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter hindras. Från respiten undantas 

medborgerliga och politiska rättigheter. Staterna bör dock kunna visa att de till 

det yttersta av sina tillgängliga resurser har genomfört rättigheterna. Vad som är 

att anse som medborgerliga och politiska rättigheter eller som ekonomiska, 

sociala eller kulturella rättigheter är inte närmare angett, och nästan alla artiklar 

har inslag av medborgerliga eller politiska rättigheter.
51

 Till exempel innehåller 

artiklarna 2, 3, 6 och 12 moment som utgör medborgerliga eller politiska 

rättigheter.
52

 Skulle det vara fråga om en rättighet som är ekonomisk, social eller 

kulturell ges konventionsstaten tillfälle att gradvis förverkliga rättigheten, om 

statens bristande resurser hindrar att förverkligandet sker omedelbart. Trots 

resursbrist har dock staterna alltid en skyldighet att säkerställa att den lägsta 

väsentliga nivån av skydd för varje rättighet tillgodoses.
53

 Enligt 

barnkonventionens artikel 41 får staterna även gå längre än av som stadgas vid 
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52
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förverkligandet av rättigheterna. År 1990 ratificerade Sverige barnkonventionen 

och ingen lagstiftning som rör barn får därför stå i strid med konventionen.
54

 

Artiklarna 2, 3, 6 och 12 i barnkonventionen utgör tillsammans konventionens 

grundläggande principer och de är relevanta för genomförandet och tolkningen 

av de andra artiklarna i barnkonventionen.
55

 

Artikel 2(1) i barnkonventionen stadgar att konventionsstaterna ska respektera 

och tillförsäkra varje barn de rättigheter som anges i barnkonventionen utan 

åtskillnad av något slag oavsett, exempelvis, barnets handikapp. Barn med 

funktionsnedsättningar har alltså samma rättigheter som andra barn. Att 

handikapp uttryckligen nämns i artikeln är ovanligt, jämfört med andra 

internationella bestämmelser om diskriminering, och en anledning till det är att 

barn med funktionsnedsättningar är en särskilt utsatt grupp.
56

 De utsätts för 

diskriminering i olika skeenden av livet och en diskriminerande handling kan 

komma att påverka deras liv längre fram. Till exempel leder brist på tillgång till 

lämplig utbildning till att barnet i framtiden nekas jobbmöjligheter och barnet 

löper då risk för att hamna utanför samhället och bli marginaliserad. 

FN:s barnrättskommitté har valt att inte ge en definition av funktionsnedsättning. 

I den allmänna kommentaren nr 9 citerar FN:s barnrättskommitté definitionen 

som finns i artikel 1 i Konventionen om rättigheter för människor med 

funktionsnedsättning vad det innebär att ha ett handikapp. Där sägs att 

”Människor med funktionsnedsättning innefattar de som har långsiktiga fysiska, 

psykiska, intellektuella eller syn- eller hörselskador eller syn- eller 

hörselsjukdomar eller sjukdomar som vid interaktion på grund av olika hinder 

kan motverka att de till fullo och på ett effektivt sätt är delaktiga i samhället på 

samma grunder som andra”.
57

 Senare i kommentaren uppmuntrar 

barnrättskommittén konventionsstaterna att själva formulera en definition som 
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garanterar att alla barn med funktionsnedsättningar inkluderas.
58

 Den svenska 

definitionen av funktionshinder återfinns bland annat i 1 kap. 5 § 4 p. 

diskrimineringslagen (2008:567) där det stadgas att med funktionshinder menas 

varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en 

människas funktionsförmåga. De kan bero på skador eller sjukdomar, som fanns 

vid födseln, har uppstått senare eller förväntas uppstå. 

I barnkonventionens artikel 3(1) stadgas det att vid alla åtgärder som rör barn ska 

barnets bästa komma i främsta rummet. Principen om barnets bästa gäller inte 

bara vid statliga åtgärder, utan även privata organisationer är skyldiga att följa 

den.
59

 Åtgärder som rör barn omfattar sådana åtgärder som direkt eller indirekt 

påverkar barn. I första hand omfattas dock sådana beslut som påverkar ett eller 

flera barn, eller barn i allmänhet, direkt. I andra hand omfattas sådana åtgärder 

som påverkar barn även om åtgärden inte är direkt riktad till barnen eller 

barnet.
60

 De flesta åtgärder som en stat genomför kan sägas påverka barn i någon 

mån, men det kan inte krävas av staterna att de alltid vid alla åtgärder och beslut 

ska ta hänsyn till barns bästa. Vid åtgärder som har en stor påverkan på barnet 

eller barnen är en högre nivå av skydd och ett mer detaljerat förfarande motiverat 

och hänsyn till barnets bästa ska då tas.
61

 

Begreppet ”barnets bästa” innefattar tre olika aspekter. Det är för det första en 

materiell rättighet. Barnets bästa ska komma i främsta rummet när olika intressen 

väger mot varandra och ett beslut ska fattas. Artikel 3 är direkt tillämplig och kan 

åberopas i en domstol. För det andra är barnets bästa även en rättslig princip som 

ska användas vid tolkning av lag. Kan en bestämmelse tolkas på olika sätt ska 

den tolkningen som bäst ser till barnets bästa tillämpas. Principen om barnets 

bästa som framkommer i artikel 3 i barnkonventionen är för det tredje en 

handläggningsregel. När ett beslut kommer att påverka ett barn måste 

handläggningen inkludera en utvärdering av beslutets möjliga påverkan på barnet 
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i fråga. Motiveringen av beslutet måste också visa att barnets bästa uttryckligen 

har beaktats, det ska framgå vad som anses vara barnets bästa, vilka kriterier det 

är baserat på och hur barnets bästa har vägts mot andra intressen.
62

 När ett beslut 

är fattat som strider mot barnets bästa är det viktigt att det framgår av 

motiveringen varför barnets bästa inte fick genomslag. Det räcker inte med att 

skriva en allmän kommentar om att andra intressen fick gå före, utan alla 

överväganden som gjorts måste uttryckligen beskrivas och anledningen till att 

andra intressen vägde tyngre än barnets bästa måste förklaras. Motiveringen 

måste också visa på varför barnets bästa inte var starkt nog att väga över de andra 

intressena.
63

 

Barnets bästa är ett komplext och dynamiskt begrepp och dess innebörd bestäms 

från fall till fall. För att fastställa barnets bästa är det viktigt att hänsyn tas till 

individen och dennes specifika situation. Det är till exempel viktigt att 

beslutsfattaren tar hänsyn till barnets åsikter, även om barnet i fråga har en 

funktionsnedsättning, barnets egen identitet och barnets rätt till en utbildning av 

god kvalitet.
64

 

I barnkonventionens artikel 6(2) uppmärksammas barnets rätt till utveckling och 

att rättigheten ska säkerställas till det yttersta av konventionsstatens förmåga. 

Begreppet ”utveckling” handlar dels om att förbereda barnet inför vuxenlivet, 

dels om att ge bästa möjliga förhållanden för barndomen så att barnet har det så 

bra som möjligt just nu. ”Utveckling” är ett holistiskt begrepp och omfattar hela 

konventionen. Genomförandet av de andra artiklarna i barnkonventionen ska 

därför ske med avsikten att barn ska uppnå maximal utveckling. Barnets rätt till 

överlevnad och maximal utveckling är till exempel något som är väsentligt för 

barnets bästa.
65
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Artikel 12(1) stadgar att alla barn som är i stånd att bilda egna åsikter har rätt att 

fritt uttrycka dem i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter ska tillmätas 

betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Som framkommit ovan är 

barnets rätt att göra sin röst hörd och respekt för barnets åsikter av betydelse för 

att kunna fastställa barnets bästa. Det är viktigt att barn med 

funktionsnedsättningar blir hörda vid alla åtgärder som rör dem och att deras 

åsikter respekteras.
66

 

4.2 Rättigheter för barn med funktionsnedsättningar 

I fråga om tillämpningen av reglerna om tilläggsbelopp och rätten till utbildning 

för barn med funktionsnedsättningar blir en rad artiklar i barnkonventionen 

aktuella. Nedan följer en genomgång av artiklarna och vilka krav de ställer på 

konventionsstaterna. 

Barnkonventionens artikel 23 behandlar de rättigheter barn med 

funktionsnedsättningar har. Enligt artikeln bör barn med funktionsnedsättningar 

få åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer 

värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i 

samhället. Barnrättskommittén menar att åtgärder som har till syfte att realisera 

rättigheter för barn med funktionsnedsättningar ska sikta på att förverkliga målen 

som nämns i artikel 23. Barnen ska vara delaktiga i samhället och åtgärder som 

rör barn med funktionsnedsättningar ska möjliggöra delaktigheten så långt det är 

möjligt.
67

  

Artikel 23(2) tillerkänner barn med funktionsnedsättningar en rätt till särskild 

omvårdnad och konventionsstaterna ska, inom ramen för tillgängliga resurser, 

säkerställa att barnet och de som ansvarar för dess omvårdnad får ansökt bistånd 

som är lämpligt med hänsyn till barnets tillstånd och föräldrarnas förhållanden 

eller förhållandena hos andra som tar hand om barnet. Stödet som barnet har rätt 

till ska enligt artikel 23(3) säkerställa att barnet har effektiv tillgång till och 
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erhåller utbildning av god kvalitet. Konventionsstaterna bör erkänna principen 

om lika rätt till grundskole-, gymnasie-, och akademisk utbildning för barn med 

funktionsnedsättningar.
68

 Enligt artikel 23 har barn med funktionsnedsättningar 

lika rätt till bästa uppnåeliga standard på fysisk och psykisk hälsa och 

konventionsstaterna är skyldiga att förse barnen med de hjälpmedel som behövs 

för att de ska kunna förverkliga sina rättigheter.
69

 

Barnkonventionens artikel 28 stadgar barns rätt till utbildning. 

Konventionsstaterna ska göra grundutbildningen obligatorisk och kostnadsfritt 

tillgänglig för alla, precis som undervisningen som följer efter grundutbildningen 

samt att studierådgivning ska vara tillgänglig och åtkomlig för alla. Högre 

utbildning ska göras tillgänglig på grundval av förmåga. Som framgått ovan har 

barn med funktionsnedsättningar samma rättigheter som alla andra barn, vilket 

innebär att de har rätt till utbildning, utan diskriminering och på grundval av lika 

möjligheter. För att barn med funktionsnedsättningar ska kunna utveckla sina 

fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag, fysisk och psykisk förmåga, 

något som enligt artikel 29 i barnkonventionen är ett av utbildningens syften, 

krävs en effektiv tillgång till utbildning.
70

 Utbildningen ska stärka barnets 

självkännedom, självkänsla och självtillit och ska även ge barnet en känsla av 

kontroll, prestation och framgång i största möjliga utsträckning för barnet.
71

 

Som tidigare nämnts kan barn med funktionsnedsättningar ha mycket olika 

problembild trots liknande diagnoser. För att barnen ska kunna utveckla språk, 

interaktion, kommunikation och problemlösningsförmåga krävs att personalen i 

skolan ser till individen och hjälper denne utifrån dennes behov. Det är också 

viktigt att personalen följer barnets utveckling och lyssnar till barnet för att på 

bästa sätt kunna hjälpa barnet att utvecklas vidare.
72
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För att barn med funktionsnedsättningar verkligen ska kunna utöva sin rätt till 

utbildning krävs det i många fall personlig assistans och lämpliga läromedel, 

utrustning och hjälpmedel, något som konventionsstaterna enligt FN:s 

barnrättskommitté ska tillhandahålla till det yttersta av sin förmåga.
73

 

Enligt artikel 29(2) i barnkonventionen ska varken artikel 28 eller artikel 29 

innebära en inskränkning i den enskildes och organisationers rätt att inrätta och 

driva utbildningsanstalter. Rätten för en elev att byta från den statliga 

utbildningen till en friskola är viktig, dels för att skydda den enskilde elevens 

friheter, dels för att det inte finns en mall för god utbildning. Utbildningssystemet 

bör därför tillåta flexibilitet och mångfald.
74

 Ges ett barn med en 

funktionsnedsättning inte möjlighet att gå på friskola eftersätts barnens rätt att 

välja skola.  
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5 Praxis 

5.1 Skolinspektionen 

Nedan följer en genomgång av avgöranden från Skolinspektionen för att 

klarlägga hur den tillämpar reglerna om tilläggsbelopp. Ett urval har gjorts så att 

endast avgöranden av intresse för uppsatsens syfte och frågeställningar 

behandlas. Först sker en genomgång av avgöranden med anknytning till 

likabehandlingsprincipen och sedan följer ett avgörande rörande vikten av en 

individuell bedömning. Sist kommer ett avgörande som berör det i lag stadgade 

undantaget, betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. Efter varje 

genomgång följer en analys som har till syfte att avgöra huruvida 

Skolinspektionens beslut står i strid med barnkonventionen och de rättigheter 

som där fastställs. 

5.1.2 Likabehandlingsprincipen 

I beslut dnr 41-2010:4305 kritiserade Skolinspektionen Vallentuna kommun för 

att ha nekat friskolan Helleboruskolan tilläggsbelopp på felaktiga grunder. 1985 

års skollag var utgångspunkten för Skolinspektionens tillsyn och granskning av 

ärendet då den nya skollagen började tillämpas först 1 juli 2011. Eleven i ärendet 

gick i Clavisskolan som är en särskild undervisningsgrupp för elever med 

omfattande stödbehov. Elevens vårdnadshavare ansökte om en plats vid den 

fristående skola Helleboruskolan i Täby kommun. Då eleven hade ett omfattande 

behov av stöds ansökte friskolan om tilläggsbelopp. Bidraget nekades av 

Vallentuna kommun som menade att ett beviljat bidrag för eleven på lång sikt 

skulle medföra betydande organisatoriska och ekonomiska svårigheter för 

kommunens verksamhet och elever. Till grund för bedömningen framförde 

kommunen att om elever i behov av särskilt stöd fritt kan välja skola kommer 

kommunens möjlighet att tillhandahålla kvalificerade särskilda 

undervisningsgrupper för just dessa elever starkt begränsas, då elevantalet blir för 

lågt. I sitt beslut framförde Skolinspektionen att en kommuns bedömning 

huruvida ett tilläggsbelopp ska utbetalas eller inte ska utgå ifrån vilka 

konsekvenser ett utbetalande av tilläggsbelopp för den enskilde eleven får för 
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kommunen. Till grund för sin bedömning hade Vallentuna kommun beaktat 

befarade konskevenser av att flera elever ur den elevgrupp som eleven i 

föreliggande fall tillhörde skulle välja skolgång i en fristående skola.  

Vallentuna kommun hade även framfört att vissa individuella anpassningar hade 

gjorts för den aktuella eleven. Eleven hade till exempel egen arbetsplats, egen 

dator med kompensatoriska datorprogram och tillgång till en interaktiv 

skrivtavla. Skolinspektionen ansåg dock inte att Vallentuna kommun hade visat 

att anpassningarna, som redan gjorts, skulle medföra betydande ekonomiska eller 

organisatoriska svårigheter för kommunen om eleven bytte skola.  

Skolinspektionen kom alltså fram till att Vallentuna kommun nekat 

Helleboruskolan tilläggsbelopp på felaktiga grunder och kommunen kritiserades 

därför. Även Vallentuna kommuns rutiner för skolbyte för elever i behov av 

särskilt stöd kritiserades. Det ingick i kommunens rutiner att göra en bedömning 

av möjligheten att tillgodose elevens behov av särskilt stöd inom kommunen. 

Kunde kommunen tillgodose behovet skulle tilläggsbelopp inte beviljas. Enligt 

Skolinspektionen medför ett sådant förfarande i realiteten att elever i behov av 

särskilt stöd inte fritt kan välja skola. Skolinspektionen påtalade därför att 

vårdnadshavarna har rätt att välja i vilken skola eleven ska gå oavsett om 

kommunen kan erbjuda en likvärdig utbildning eller inte. 

I ovan nämnda fall från Skolinspektionen verkar Vallentuna kommun ha 

missförstått likabehandlingsprincipens inverkan på reglerna om tilläggsbelopp. 

Huruvida kommunen kan tillgodose elevens behov är inte intressant, det 

avgörande är om tilläggsbelopp hade utgått för eleven om denne undervisats på 

en kommunal skola. Även om skollagen har ändrats sedan beslutet meddelades är 

Skolinspektionens slutsatser fortfarande relevanta. Fallet visar på hur 

bedömningen ska gå till när kommunen ska avgöra om betydande organisatoriska 

eller ekonomiska svårigheter föreligger. Det är bara konsekvenserna av den 

enskildes tilläggsbelopp som får beaktas, att även andra elever kan komma att 

byta skola ska inte tas med i bedömningen. De anpassningar som kommunen 
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redan gjort innebar inte så betydande merkostnader att tilläggsbelopp kunde 

nekas på grund av betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter. 

Som nämnts ovan ska barnets bästa komma i främsta rummet vid alla åtgärder 

som rör barn enligt barnkonventionen. Frågan om beviljande av tilläggsbelopp är 

i alla högsta grad en fråga som rör barnet. Det framgår inte uttryckligen i beslutet 

hur friskolan, kommunen eller Skolinspektionen har beaktat barnets bästa, men 

avgörandet går ändå i linje med barnkonventionens anda. Skolinspektionen anser 

att alla har lika rätt att välja skola och att rättigheten inte ska inskränkas på den 

grunden att eleven i fråga har en funktionsnedsättning. Barn med 

funktionsnedsättningar får inte diskrimineras, vilket barnkonventionen trycker 

på. 

Skolinspektionen konstaterade i beslut dnr 41-2011-2284 att Österåkers kommun 

inte följt bestämmelserna när det gäller tilläggsbelopp. Den fristående skolan 

Helleborusskolans huvudman Zacu AB ansökte om tilläggsbelopp för en elev, 

med diagnos, som ville börja på skolan. Ansökan avslogs av kommunen med 

motiveringen att kommunen erbjöd liknande verksamhet till en lägre kostnad. 

Eleverna inom den kommunala verksamheten beviljas tilläggsbelopp på cirka 

120 000 kr/år, men friskolans ansökan var på 310 000 kr/år. Enligt 

Skolinspektionen har kommunen således bedömt att elevens stödbehov berättigar 

till tilläggsbelopp, men i sitt beslut att avslå ansökan har kommunen inte anfört 

organisatoriska eller ekonomiska svårigheter som skäl. Skolinspektionen ansåg 

då att Österåkers kommun har fattat beslut om avslag av ansökan om 

tilläggsbelopp på felaktig grund. Vidare hade kommunen vid beslutsfattandet inte 

gjort en individuell bedömning av elevens stödbehov. När en friskola ansöker om 

tilläggsbelopp ska friskolan, utifrån den individuella bedömning kommunen har 

gjort, beviljas ersättning för kostnaderna för elevens stödbehov, så vida inte 

tilläggsbeloppet skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska 

svårigheter för kommunen, vilket då avgör hur högt ett tilläggsbelopp kan vara. 

Den övre gränsen för ett tilläggsbelopp är när det medför betydande 

organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Det är alltså enligt 
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Skolinspektionen kommunens egen utredning som läggs till grund för beslutet 

när kommunen har att ta ställning till om tilläggsbelopp ska utgå eller inte. En 

anledning till att det är kommunens utredning som används kan vara att vissa 

fristående skolor är vinstdrivande företag. Det ligger då i ägarnas intresse att få 

så stort bidrar som möjligt så att företaget kan gå med vinst och av den 

anledningen kan de kostnader som anges i friskolornas ansökningar ifrågasättas. 

När eleven redan går på den fristående skolan finns det ändå starka skäl som talar 

för att friskolans egen utredning ska läggas till grund för beslutet. Det är den 

fristående skolan som har bäst möjligheter att utreda elevens behov eftersom 

personalen kan iaktta eleven under hans eller hennes skolgång. För att frångå 

problematiken som uppstår, att friskolorna har ett eget intresse av att få ett högt 

bidragsbelopp medan kommunen gärna vill bevilja ett så lågt belopp som 

möjligt, kan en lösning vara en oberoende utredare. En sådan har bättre 

förutsättningar att ta hänsyn till den enskilde elevens behov utan att påverkas av 

andra faktorer. 

I det här avgörandet blir det tydligt att Skolinspektionen inte anser att 

likabehandlingsprincipen är en grund för avslag av ansökan om tilläggsbelopp. 

Att enbart hänvisa till att eleven i fråga inte skulle ha fått tilläggsbelopp om 

denne gått i en kommunal skola borde inte räcka. En individuell bedömning av 

elevens stödbehov måste göras. Skulle likabehandlingsprincipen tillämpas som 

grund för avslag skulle inte bara avsteg från lagtexten göras utan kommunens 

större möjligheter att, på grund av det större elevunderlaget, fördela sina resurser 

skulle leda till att barnet med funktionsnedsättningar inte fritt kan välja sin skola 

och i många fall inte heller får tillgång till en kvalitativ utbildning. Skulle den 

kommunala skolan inte anse sig vara i behov av att ansöka om tilläggsbelopp, till 

exempel för att skolan kan tillgodose elevens behov genom att omfördela 

resurser, blir det faktumet avgörande när en friskola sedan ansöker om 

tilläggsbelopp för eleven. Friskolan nekas då tilläggsbelopp eftersom något 

tilläggsbelopp inte behövdes i den kommunala skolan. En direkt tillämpning av 

likabehandlingsprincipen innebär att någon individuell bedömning av elevens 

behov inte görs. Inte heller tas någon hänsyn till elevens, det vill säga barnets, 
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bästa.  Utan en individuell bedömning av barnet och dennes situation går det inte 

att fastställa vad som är barnets bästa.
75

 Är det visat att barnet har ett behov av 

stöd och bidraget nekas på grund av likabehandlingsprincipen kommer barnets 

bästa inte i främsta rummet, men någon motivering saknas ofta. 

5.1.3 Individuell bedömning och barnets rätt till utbildning 

Skolinspektionen kritiserade både Tyresö kommun och friskolan Stiftelsen Nya 

Ängkärrskolan i sitt beslut dnr 41-2010:4397. Elevens vårdnadshavare hade 

ansökt om en plats vid friskolan Nya Stiftelsen, men eleven togs inte emot då det 

bidrag som kommunen beviljat låg långt under den genomsnittliga kostnad som 

skolan hade per elev. Friskolan gjorde inte en individuell bedömning av 

kostnaderna för stödet till just denna elev, utan såg endast till den genomsnittliga 

kostnaden för samtliga elever. Det föranledde kritik från Skolinspektionens sida. 

Tyresö kommun hade, precis som Vallentuna kommun i ärendet ovan, rutiner 

som innebar att en bedömning angående tilläggsbelopp gjordes först då 

kommunen ansåg att det var omöjligt att tillgodose elevens behov inom den egna 

verksamheten. Då rutinerna inte påverkade utgången i kommunens beslut om 

bidrag till Ängkärrskolan stannade Skolinspektionen vid att påtala att ett sådant 

förfarande stred mot gällande bestämmelser. Dessutom kritiserades kommunen 

då Kumla skola, som eleven gick på, visserligen utredde elevens behov men inte 

kontinuerligt följde upp och utvärderade behovet av de stödåtgärder som 

framkommit i utredningen.  

Ärendet visar på vikten att se till individen, både när det gäller uträkning av 

kostnader och genomförande av stödåtgärder. Att endast utreda en elevs behov är 

inte tillräckligt. Eftersom det rör sig om en individ som ständigt utvecklas är det 

viktigt att hela tiden följa upp stödåtgärderna och dess effekt. Eleven behöver till 

exempel inte vara i behov av samma stödåtgärder på vårterminen som han eller 

hon var i behov av på höstterminen. För att konventionsstaten ska kunna uppfylla 

barnets rätt till kvalitativ utbildning är det enligt FN:s barnrättskommitté viktigt 

att personalen i skolan följer upp barnets utveckling och utreder huruvida 
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stödåtgärderna ger önskad effekt och vad barnet i fråga anser om åtgärderna.
76

 

Att Skolinspektionen trycker på vikten av en sådan utredning går således helt i 

linje med barnkonventionens regler. 

5.1.4 Betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter 

I beslut dnr 41-2010:4326 kritiserades Tyresö kommun av Skolinspektionen 

delvis för att de avslagit en ansökan om tilläggsbelopp med motiveringen att 

eleven i fråga uppnått målen för godkänt. Skolinspektionen framhöll att en elev 

kan ha stödbehov även om eleven inte har kunskapsmässiga svårigheter. Eleven i 

ärendet ville gå på en friskola där både lärare och rektor hade specialkunskap om 

elevens diagnos och där eleven därför skulle ha större möjlighet att fullfölja sin 

skolgång på heltid.  

En kommun får inte neka tilläggsbelopp på den grunden att eleven inte har några 

kunskapsmässiga svårigheter. Bedöms en elev ha extraordinärt stödbehov är det 

enligt Skolinspektionen endast betydande organisatoriska eller ekonomiska 

svårigheter som kan ligga till grund för att kommunen inte ska behöva betala ut 

tilläggsbelopp. Det går även i linje med barnkonventionens bestämmelser. Elever 

med funktionsnedsättningar ska ha samma rättigheter som andra, oavsett 

handikapp, och det finns inget krav på att barnen endast har rätt till hjälp då de 

inte uppnår de av staten uppsatta kunskapsmålen. Det är endast bristande resurser 

som får hindra staten från att ge barnet det stöd barnet behöver för att kunna 

tillgodogöra sig utbildningen.
77

 Skolinspektionens slutsats, att det endast är detta 

undantag, organisatoriska eller ekonomiska svårigheter, som får ligga till grund 

för ett nekande beslut när barnet har bedömts ha extraordinärt stödbehov, går i 

linje med bestämmelserna i barnkonventionen. 

5.2 Domstolar 

Sedan möjligheten att överklaga beslut om tilläggsbelopp till allmän 

förvaltningsdomstol infördes år 2010 så har antalet överklaganden ökat varje år. 
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År 2010 avkunnades till exempel 20 domar om tilläggsbelopp avseende 

grundskoleverksamheten och i början av 2012 hade antalet ökat till 150.
78

  Nedan 

följer en genomgång, i kronologisk ordning, av utvalda rättsfall från domstolarna. 

Eftersom endast ett fall om tilläggsbelopp tagits upp av Högsta 

förvaltningsdomstolen är de flesta avgöranden från kammarrätterna. De som 

valts ut har gjorts så eftersom de är av relevans för uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Genomgången sker i ett försök att klarlägga hur domstolarna 

tolkar och tillämpar reglerna om tilläggsbelopp. Efter varje dom följer en analys 

vars syfte är att avgöra om domsluten och dess konsekvenser överensstämmer 

med barnkonventionen. 

5.2.1 Likabehandlingsprincipen 

Kammarrättens dom, mål nr 3983-10 från 2011-06-10, rörde frågan om 

utbetalning av tilläggsbelopp till den fristående skolan Föreningen Backaskolan 

för en elev med diagnosen ADHD. Tilläggsbeloppet avsåg att användas till en 

assistent. Stadsfullmäktige Kirseberg i Malmö kommun yrkade att tilläggsbelopp 

inte skulle utgå, eftersom inget barn med samma diagnos som gick på de 

kommunala skolorna hade fått tilläggsbelopp. Vid de kommunala skolorna 

tillgodosågs elevernas behov genom särskilda undervisningsgrupper inom ramen 

för grundbeloppet. Friskolan menade att elevens svårigheter var extraordinära 

och det även i förhållande till andra barn med samma diagnos. Hade eleven gått 

på en kommunal skola hade extraresurser satts in även där. Eleven hade mycket 

svårt med impulskontroll och var tvungen att ha en vuxen vid sin sida hela 

skoldagen för att garantera både sin egen och andra elevers säkerhet. 

Kammarrätten ansåg att utredningen inte visade att elevens behov av stödinsatser 

gick utöver vad som i en kommunal verksamhet i Kirsebergs kommundel skulle 

ha varit en organisations- och resursfördelningsfråga inom ramen för 

grundbeloppet. Därför skulle tilläggsbelopp inte lämnas. 

I fallet verkar det som att kommunen inte gjort någon individuell bedömning av 

huruvida eleven skulle haft rätt till tilläggsbelopp om denne gått vid en 
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kommunal skola. Kommunen konstaterar endast att inga elever med liknande 

diagnos har fått det tidigare. Kammarrätten bortser dock från bristerna i 

kommunens bedömning. Både barnkonventionen och de svenska förarbetena 

betonar vikten av att en individuell bedömning görs, men kommunerna verkar 

ändå ha svårt att genomföra en sådan. Därför är det beklagligt att kammarrätten 

inte uppmärksammar att kommunen inte gjorde en bedömning av den enskilde 

elevens behov, något som Skolinspektionen till exempel gjorde i sitt beslut dnr 

41-2011-2284. Utan påtryckningar från domstol kan det nämligen vara svårt att 

komma tillrätta med problemet att kommunerna inte genomför en individuell 

bedömning vid beslut om tilläggsbelopp. Kommunernas beslut, då individuell 

bedömning saknas, står ofta i strid med både svenska förarbeten och 

barnkonventionen. 

I målet var båda sidorna överens om att eleven hade behov av särskilt stöd, vilket 

även utredningen visade. Trots enigheten fick eleven inte det stöd denne var i 

behov av, eftersom kommunen själv skulle haft möjlighet att tillgodose stödet 

genom att omfördela resurser. De nya förarbetena om tilläggsbelopp hade inte 

kommit när fallet avgjordes och därför har likabehandlingsprincipen tillämpats 

direkt. Effekten blir att domslutet strider mot barnkonventionen. Barnet får inte 

det stöd den behöver och det i lag stadgade undantaget, betydande ekonomiska 

eller organisatoriska svårigheter, tillämpas ej. Grunden för nekandet, att 

kommunen skulle kunna flytta över pengar från en annan del av verksamheten 

om barnet gått i en kommunal skola, är inte en godtagbar grund för nekande av 

stöd enligt barnkonventionen. De rättigheter som stadgas i konventionen, till 

exempel rätt till maximal utveckling, ska tillgodoses av staterna till det yttersta 

av deras förmåga vilket inte sker i det här fallet. Att tillämpa 

likabehandlingsprincipen så som skett står alltså i strid med barnkonventionen. 

Hur barnets bästa beaktats redovisas inte och det är tveksamt med tanke på 

utgången om det överhuvudtaget tagits i beaktande. Något som talar för att 

barnets bästa inte kommit i främsta rummet är att kommunen i sitt 

beslutsfattande inte verkar ha gjort en individuell bedömning av elevens behov 

och att domstolen sedan går på kommunens linje. 
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Domslutet kan jämföras med Skolinspektionens beslut dnr 41-2010:4305, som 

tidigare nämnts. Enligt uttalandena från Skolinspektionen får tilläggsbelopp inte 

nekas på den grunden att elevens behov kan tillgodoses inom kommunen då ett 

sådant förfarande hindrar elevens rätt att fritt välja skola. Att låta kommunens 

möjligheter att omfördela sina resurser ligga till grund för ett nekande beslut 

leder också till att eleverna inte fritt kan välja skola. Barn med 

funktionsnedsättningar ska enligt barnkonventionen ha samma rättigheter som 

andra och att hindra dem från att fritt välja skola leder till en diskriminering som 

inte kan anses godtagbar enligt barnkonventionen. 

5.2.2 En dom som påverkar 

Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 4314-11 är en dom som fått avgörande 

betydelse för tillämpningen av reglerna om tilläggsbelopp. Därför följer nedan 

först en genomgång av mål nr 4314-11. Därefter ges ett exempel på hur 

kammarrätten kunde resonera innan prejudikatet kom och sedan sker en 

genomgång av två avgöranden från kammarrätterna för att visa på hur 

tillämpningen av reglerna om tilläggsbelopp har ändrats sedan Högsta 

förvaltningsdomstolens prejudikat tillkom. 

5.2.2.1 Mål nr 4314-11 

I Högsta förvaltningsdomstolens dom, mål nr 4314-11, från 2012-06-07 var 

frågan om eleven hade ett sådant omfattande behov av särskilt stöd som inte hade 

anknytning till den vanliga undervisningen att friskolan Stiftelsen Bladins skola 

var berättigad till ett tilläggsbelopp. Eleven hade ADHD och trotssyndrom och 

hade svårt att fungera i skolan. Han sprang runt i klassrummet, klättrade på 

möbler och var aggressiv mot andra elever, då han till exempel rev, nöp och bet 

dem. Eleven hade svårt för växlingar mellan olika aktiviteter och skolan ville ha 

en assistent för att kunna ge eleven en meningsfull skolgång. Det medicinska 

underlaget i fallet beskrev inte samma beteende hos pojken som skolan, men 

motsade inte heller svårighetsgraden av problematiken. Av läkarintyget framgick 

det att eleven hade klart nedsatt och skiftande uppmärksamhetsförmåga och stora 

koncentrationssvårigheter. Eleven vägrade göra uppgifter i skolan och hade 
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mycket låg uthållighet. Det framgick även av läkarintyget att eleven hade en del 

svårigheter med socialt samspel och förutom medicinering behövdes extra 

åtgärder i till exempel skolan.  

Malmö kommun ansåg att tilläggsbelopp inte skulle betalas eftersom eleven inte 

hade ett sådant omfattande behov som krävs samt att om eleven gått i en 

kommunal skola skulle behovet tillgodosetts inom ramen för grundbeloppet. 

En förutsättning för att tilläggsbelopp ska betalas ut är enligt Högsta 

förvaltningsdomstolen i mål nr 4314-11 att eleven har ett omfattande behov av 

stöd som inte är förknippat med undervisningssituationen och att stödåtgärderna 

är extraordinära. Nästintill alla elevers behov ska kunna tillgodoses inom ramen 

för grundbeloppet. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att de svårigheter som 

beskrevs i läkarintyget var av det slag som kan kopplas samman med 

undervisningssituationen och som grundbeloppet då ska täcka. Det medicinska 

underlaget visade inte att eleven hade ett sådant omfattande behov av särskilt 

stöd att tilläggsbelopp skulle lämnas. Det fanns inte heller något klart stöd för 

skolans uppgifter om elevens svårigheter med det sociala samspelet och 

aggressiva beteende i varken det medicinska underlaget eller utredningen i 

övrigt. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen visade inte utredningen att eleven 

hade ett sådant omfattande behov av särskilt stöd utanför 

undervisningssituationen som är av det slaget att tilläggsbelopp ska lämnas och 

skolans ansökan om tilläggsbelopp avslogs. 

I och med mål 4314-11 uppstår det frågor om vilket beviskrav det är som gäller i 

fall om tilläggsbelopp. Högsta förvaltningsdomstolen anger i fallet att det inte 

finns något klart stöd för de svårigheter skolan beskriver i det medicinska 

underlaget. I förvaltningsmål brukar beviskravet sannolika skäl gälla och frågan 

är om kravet att det ska finnas klart stöd är starkare än kravet sannolika skäl.
79

 

Det kan vara så att ett högre beviskrav redan gäller för mål om tilläggsbelopp, då 

domstolarna ofta använder sig av uttrycket ”visat”, något som anses vara ett 
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starkare beviskrav än ”sannolika skäl”.
80

 Det verkar dock som att det inte längre 

räcker med skolans egen bedömning och utredning utan läkarintyg måste klart 

visa att eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd. En läkare behöver alltså 

göra en pedagogisk bedömning av vilka insatser som krävs i skolan. Krav på 

bevisning i läkarintyg av frågor som rör den pedagogiska verksamheten, alltså 

bedömning av hur eleven beter sig i skolan, går utöver läkarens uppgift. För att 

en läkare ska kunna göra en sådan bedömning torde det till exempel krävas att 

läkaren observerar eleven när denne går i skolan. Högsta förvaltningsdomstolens 

krav på bevis gör det således mycket svårt för friskolor att visa att en elev med en 

psykisk funktionsnedsättning har ett omfattande behov av särskilt stöd. I 

förlängningen drabbar det eleven som inte får det stöd och den hjälp som han 

eller hon behöver.  

Mål nr 4314-11 har fått stor prejudicerande verkan på efterkommande rättsfall 

gällande tilläggsbelopp. Något som är anmärkningsvärt är att Högsta 

förvaltningsdomstolen tycks snäva in tillämpningen av reglerna om 

tilläggsbelopp jämfört med tidigare. I förarbetena till bestämmelserna om 

tilläggsbelopp nämns, som jag varit inne på tidigare, att tilläggsbeloppet ska avse 

extraordinära stödåtgärder vilka inte ska vara kopplade till den vanliga 

undervisningen.
81

 Högsta förvaltningsdomstolen väljer istället för ”vanliga 

undervisningen” begreppet ”undervisningssituationen”.  Begreppet undervisning 

definieras, vilket nämnts tidigare, som sådana målstyrda processer som under 

ledning av lärare eller förskolelärare syftar till utveckling och lärande genom 

inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden. Eftersom begreppet 

täcker in den allra största delen av en skolas verksamhet är det svårt att se i vilka 

situationer stödet inte är kopplat till undervisningssituationen. Allt som sker 

under lektionstid är, i och med definitionen i skollagen, kopplat till 

undervisningen. På grund av Högsta förvaltningsdomstolens val av begrepp kan 

tilläggsbelopp endast beviljas för det behov av stöd en elev har utanför 

undervisningen, till exempel då under rasterna. Den hjälp eleven behöver för att 
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uppnå kunskapsmålen kan det inte beviljas tilläggsbelopp för eftersom behovet är 

kopplat till elevens utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande 

av kunskaper och värden. I förarbetena nämns till exempel att tilläggsbelopp kan 

bli aktuellt för stödåtgärder till elever med stora inlärningssvårigheter som beror 

på språkliga eller sociala faktorer. Det är svårt för en fristående skola att 

konstatera att en elev har inlärningssvårigheter utan att det finns en relation till 

elevens kunskapsinhämtning, och därmed definitionsmässigt till undervisningen. 

Som konstaterats tidigare ska tilläggsbelopp lämnas till elever som har ett 

omfattande behov av särskilt stöd. I 3 kap. 8 § skollagen, bestämmelsen om 

särskilt stöd, återfinns två alternativa rekvisit som gör att ett stödbehov kan 

föreligga. Det första är om eleven riskerar att inte uppnå kunskapskraven och det 

andra är om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Högsta 

förvaltningsdomstolens tolkning och användande av begreppet 

”undervisningssituationen” innebär att stödbehov kopplat till elevens svårigheter 

att nå kunskapskraven inte kan motivera tilläggsbelopp eftersom någon koppling 

till undervisningssituationen inte får finnas.  

Vilka stödåtgärder för elever med psykiska handikapp är inte förknippade med 

undervisningssituationen? Det är ju för att kunna tillgodogöra sig undervisningen 

som barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan behöva hjälp av, 

exempelvis, assistenter. Beviljas inte friskolan tilläggsbelopp så fort behovet är 

kopplat till undervisningssituationen, vilket torde vara ofta när det gäller barn 

med psykiska funktionsnedsättningar, är risken stor att barnet inte får det stöd 

han eller hon behöver. Högsta förvaltningsdomstolens tolkning, att assistenthjälp 

är kopplad till undervisningen och att kostnaden i så fall ska ingå i 

grundbeloppet, leder till att elever inte har möjlighet att få assistent på 

lektionstid. Kostnader för assistenter räknas i förarbetena explicit upp som en 

kostnad som ska ingå i tilläggsbeloppet och inte i grundbeloppet. När friskolan 

nekas tilläggsbelopp för assistentkostnader har skolan därför inte råd att ge barnet 

det stöd som han eller hon behöver. Barnet får då inte tillgång till en kvalitativ 

utbildning och ges inte möjlighet att nå sin maximala utveckling, vilket staten 
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enligt barnkonventionen ska säkerställa till det yttersta av sin förmåga. Varje 

gång det uppstår en lucka, alltså när tilläggsbeloppet nekas men kostnaden inte 

täcks av grundbeloppet strider besluten mot barnkonventionen, om inte grunden 

för nekandet är statens bristande resurser. Huruvida Högsta 

förvaltningsdomstolen låtit barnets bästa kommit i främsta rummet framgår inte 

av domslutet och domen kan kritiseras. Det är till exempel svårt att se hur Högsta 

förvaltningsdomstolen låtit principen om barnets bästa styra vid användandet av 

begreppet ”undervisningssituationen”. 

Högsta förvaltningsdomstolen verkar i och med begreppet 

”undervisningssituationen” ha infört ett nytt rekvisit och ersatt det i förarbetena 

stadgade ”vanliga undervisningen”. Högsta förvaltningsdomstolen motiverar inte 

i domen varför de valt att använda ”undervisningssituationen” istället för det 

gamla rekvisitet och det kan ifrågasättas om det finns någon tanke bakom valet 

eller om det bara är en slarvskrivning. 

5.2.2.2 Före mål nr 4314-11 

Eleven i kammarrättens mål nr 1981-10, från 2011-04-07, hade Downs syndrom 

och var mycket rymningsbenägen, låste sig ofta och kunde inte inom klassens 

ram hitta ett sätt att ta sig vidare. Eleven behövde stöd och hjälp hela tiden för att 

kunna fungera i sin lärandesituation och bland sina kamrater. Friskolan Mosaik i 

Falun ansökte därför om tilläggsbelopp för en elevassistent som skulle omfatta 

ersättning för 38 timmar per vecka, varav 4 timmar avsåg planeringstid. 

Skolnämnden i Falu kommun yrkade i första hand att tilläggsbelopp inte skulle 

utgå då elever med liknande behov som den aktuelle eleven inte tilldelas 

tilläggsbelopp i den kommunala skolan utan får sitt behov av stöd tillgodosett 

inom ramen för grundbeloppet. I andra hand yrkade kommunen på att 

tilläggsbeloppet inte skulle omfatta planeringstiden på 4 timmar per vecka 

eftersom det är huvudansvarige klasslärare som ska planera för sina elever. 

Kommunen anförde vidare att tilläggsbelopp ska avse stödåtgärder som inte är 

kopplade till den vanliga undervisningssituationen. Kommunen ansåg att det 

enda av problematiken kring eleven som inte hade koppling skolans pedagogiska 
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uppdrag var att eleven var rymningsbenägen, vilket dock inte i sig kunde utgöra 

grund för att bevilja tilläggsbelopp. 

Kammarrätten ansåg att elevens funktionsnedsättningar var så allvarliga att 

eleven hade ett omfattande behov av särskilt stöd. Enligt kammarrättens mening 

avsåg insatsen med elevassistenten en stödåtgärd som inte hade anknytning till 

den vanliga undervisningen, på motsvarande sätt som om behovet hade gällt 

assistensinsatser på grund av en svår fysisk funktionsnedsättning. Kammarrätten 

ansåg även att omfattningen av assistensbehovet var väl avvägt och friskolan var 

berättigad till tilläggsbelopp. Hade kammarrätten använt sig av begreppet 

”undervisningssituationen” är det tveksamt om friskolan beviljats tilläggsbelopp. 

Fallet visar på att stödåtgärder i form av elevassistenter vars uppgift är att 

möjliggöra för eleven att tillgodogöra sig utbildningen inte kan anses kopplade 

till den vanliga undervisningen. Barn med funktionsnedsättningar har rätt till stöd 

för att kunna tillgodogöra sig utbildning enligt barnkonventionen och 

kammarrättens beslut uppfyller rättigheten. Domen verkar gå i linje med vad som 

kan anses vara elevens, det vill säga barnets bästa, men eftersom det saknas en 

redogörelse för hur principen om barnets bästa har beaktats är det svårt att avgöra 

huruvida domstolen tagit hänsyn till principen eller ej.  

5.2.2.3 Efter mål nr 4314-11 

I mål nr 5623-11, från 2012-10-15, hade kammarrätten att ta ställning till om den 

fristående skolan Grantoma Montessoristiftelse var berättigad till tilläggsbelopp 

för den i målet aktuella eleven. Enligt utredningen i målet var eleven mycket 

kravkänslig och i behov av mycket lärarstöd och en anpassad pedagogik under 

hela skoldagen. På grund av sina svårigheter, ADHD och dyslexi, behövde 

eleven få korta och individuella instruktioner för att veta vad han skulle göra. 

Enligt friskolan behövde eleven en egen stödjande vuxen vid sin sida i samtliga 

moment. Eleven skulle behöva gå om årskurs tre eftersom han, trots stöd, inte 

uppnått målen i några ämnen. Värmdö kommun ansåg inte att eleven hade ett 

sådant omfattande behov av stöd att det berättigade till ett tilläggsbelopp. 
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Enligt kammarrätten var elevens svårigheter av det slag som kan kopplas 

samman med undervisningssituationen och som då ska hanteras inom ramen för 

grundbeloppet. Kammarrätten gav då kommunen rätt som avslog friskolans 

ansökan om tilläggsbelopp. 

I fallet, som kom efter mål nr 4314-11, används återigen begreppet 

”undervisningssituationen” istället för ”vanliga undervisningen”, och friskolan 

nekas tilläggsbelopp. I mål nr 1981-10 behövde eleven stöd och hjälp hela tiden 

för att kunna fungera i sin lärandesituation. Då beviljades tilläggsbeloppet, 

eftersom behovet inte ansågs kopplat till den vanliga undervisningen. I det här 

fallet, där eleven behövde hjälp under hela skoldagen för att kunna tillgodogöra 

sig undervisningen och fungera i sin lärandesituation beviljades inte 

tilläggsbeloppet. Elevens svårigheter ansågs vara kopplade till 

undervisningssituationen. Mål nr 4314-11 verkar alltså ha fått en restriktiv 

inverkan på tillämpningen av reglerna om tilläggsbelopp.  

De flesta av svårigheterna för elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningars torde kunna kopplas samman med 

undervisningssituationen. Det är ju barnets svårigheter att ta sig till och lära sig 

på samma sätt som ”vanliga” elever, det vill säga barnets svårigheter att tolka 

information, som leder till att de är i behov av till exempel en assistent. En 

assistent är exempelvis ofta en förutsättning för att barn med autism 

överhuvudtaget ska kunna lära sig något.
82

 Som praxis ser ut nu verkar 

tilläggsbelopp för assistenter endast kunna beviljas när det är fråga om att skydda 

eleven själv och andra från elevens agerande. När eleven däremot har behov av 

en assistent som förklarar varje moment i undervisningen ska det alltså inte 

bekostas inom ramen för tilläggsbeloppet. Kostnaden för elevassistent är dock, 

som tidigare nämnts, inte heller en sådan som ska täckas av grundbeloppet. I 

dessa fall saknar således friskolorna möjlighet att på bästa sätt tillgodose barnens 

behov av stöd, eftersom barnets behov är kopplade till barnets 

inlärningssvårigheter, som i sin tur är kopplade till undervisningssituationen. Det 
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leder bland annat till att barn med funktionsnedsättningar inte fritt kan välja skola 

och barnets rätt till maximal utveckling tillgodoses inte. Rekvisitet ”vanliga 

undervisningen” som förarbeten ställer upp borde ha till syfte att säkerställa att 

friskolorna inte får dubbla bidrag, alltså att de ansöker om tilläggsbelopp och det 

beviljas, trots att kostnaden egentligen ska ingå i grundbeloppet. Det nya 

rekvisitet ”undervisningssituationen” är inte anpassat på samma sätt efter vad 

som ska ingå i grundbeloppet. Det får till resultat att vissa barn faller igenom och 

friskolan beviljas inte tilläggsbelopp för en kostnad som inte ska ingå i 

grundbeloppet trots att barnet har ett omfattande behov av särskilt stöd. Det 

strider mot barnkonventionen eftersom konventionsstaten endast kan undgå att 

lämna det stöd som behövs för att säkerställa en kvalitativ utbildning då bristande 

resurser hindrar staten. 

I en dom från kammarrätten meddelad 2012-12-19, mål nr 3355-12, menade 

stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda i Göteborgskommun att friskolan 

Vasaskolan inte var berättigad till tilläggsbelopp för en av skolans elever. Eleven 

hade en aktivitets- och uppmärksamhetsstörning och de sex föregående 

terminerna hade skolan beviljats tilläggsbelopp för eleven. Elevens stödbehov 

hade inte minskat, utan utredningen visade att stödbehovet var oförändrat och att 

eleven hade ett behov av särskilt stöd. Förvaltningsrätten beviljade skolan 

tilläggsbelopp, eftersom handlingarna i målet inte visade att elevens situation 

hade förbättrats sedan föregående termin, då tilläggsbelopp beviljats av nämnden. 

Kammarrätten hänvisade däremot till mål nr 4314-11 och framhöll att en 

förutsättning för tilläggsbelopp är att eleven har ett omfattande behov av särskilt 

stöd som inte är kopplat till undervisningssituationen. Kammarrätten ansåg att 

utredningen inte visade att eleven hade ett sådant omfattande behov av särskilt 

stöd utanför undervisningssituationen som krävs för att tilläggsbelopp ska 

beviljas och stadsdelsnämndens överklagande bifölls därför. 

Fallet visar tydligt på vilket genomslag mål nr 4314-11 har fått. Friskolan hade 

beviljats tilläggsbelopp för eleven ända fram tills Högsta förvaltningsdomstolen 

införde det nya rekvisitet ”undervisningssituationen”. Då nekades plötsligt 
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tilläggsbeloppet, trots att elevens behov av stöd var oförändrat. 

”Undervisningssituationen” är således ett snävare begrepp än ”vanliga 

undervisningen” och tillämpningen av reglerna om tilläggsbelopp har blivit än 

mer restriktiv. Under januari och februari 2012 fattade till exempel 

förvaltningsrätterna beslut i 60 ärenden som rörde tilläggsbelopp. 13 av domarna 

ledde till helt bifall och 51 domar till avslag. Under januari och februari 2013, 

efter Högsta förvaltningsdomstolen dom i mål 4314-11, fattade 

förvaltningsrätterna beslut i 72 domar om tilläggsbelopp. Av dessa fick bara ett 

ärende helt bifall. 
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6 Avslutande reflektioner 

6.1 Likabehandlingsprincipen 

Som har framkommit i inledningen av uppsatsen, och även senare, är barn med 

diagnos enskilda individer och problembilden ser olika ut från person till person. 

Därför är det viktigt att stödet som ges till elever med till exempel 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är anpassat efter individen, vilket både 

förarbeten och barnkonventionen understryker. Skolinspektionen visade i sin 

kvalitetsgranskning att det föreligger brister i detta hänseende från kommunernas 

sida, åtgärderna som eleverna i undersökningen fått var generella åtgärder 

baserade på vilka diagnoser eleverna hade.  

En av frågorna som skulle besvaras i uppsatsen var vilket genomslag 

likabehandlingsprincipen har på reglerna om tilläggsbelopps användning och om 

barnkonventionen påverkar hur tolkningen av principen bör ske. En direkt 

tillämpning leder ofta till, som visades i kammarrättens mål nr 3983-10, att en 

individuell bedömning av elevens behov av stöd inte görs. Istället ser kommunen 

eller domstolen till hur eleverna i de kommunala skolorna behandlas. Då 

förutsätts det att eleverna i de kommunala skolorna får det stöd de behöver, något 

som Skolinspektionens kvalitetsgranskning visade inte behöver vara fallet. 

Brister i bedömningarna får negativa konsekvenser för den enskilde eleven, dels 

får eleven inte stöd som är anpassat efter dennes behov, dels löper eleven stor 

risk att erhålla för lite stöd.  

En direkt tillämpning av likabehandlingsprincipen innebär att en jämförelse görs 

mellan eleven som vill gå i friskolan och eleverna i den kommunala skolan och 

vilka möjligheter kommunen har att tillgodose elevens behov i den kommunala 

skolan.  Det medför att ingen hänsyn tas till de stora skolornas förmåga att 

omfördela sina resurser. I förlängningen leder det till att elever behandlas olika 

beroende på om de vill gå på en stor skola eller en liten. Väljer de en stor skola 

kan de få det stöd de behöver, medan i en liten får de klara sig utan stöd som kan 

tillgodose deras behov. Eftersom fristående skolor ofta har ett lägre elevantal än 
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kommunala skolor blir effekten av en direkt tillämpning av 

likabehandlingsprincipen att bidraget till elever med omfattande behov av stöd 

bestäms så att elever i fristående skolor missgynnas i jämförelse med elever i 

kommunala skolor. Att elever missgynnas på grund av skolans huvudman var 

något som enligt de senaste förarbetena inte fick ske.
83

 

Att direkt tillämpa likabehandlingsprincipen strider mot barnkonventionen. 

Användningen av kommunens större möjligheter till resursfördelning som grund 

för att antingen neka eller inte bevilja tilläggsbelopp fullt ut är inte godtagbar. De 

rättigheter som är kopplade till barnets rätt till utveckling ska tillgodoses till det 

yttersta av statens förmåga vilket inte sker om likabehandlingsprincipen tillåts 

användas på ovannämnda vis. I de senaste förarbetena sades det uttryckligen att 

likabehandlingsprincipen inte ska tillämpas direkt. Nu måste kommunerna ändra 

sina rutiner så att en otillåten tillämpning av principen inte sker och praxis som 

uttryckligen stadgar hur det ska gå till vore önskvärt. 

6.2 Mål nr 4314-11 

6.2.1 Nytt rekvisit 

I mål nr 4314-11 från Högsta förvaltningsdomstolen verkar ett nytt rekvisit 

etablerats. Barnkonventionen stadgar att barn med funktionsnedsättningar har rätt 

till stöd, men vilken beteckning stödet ska ha i den nationella lagstiftningen 

regleras inte. Det spelar alltså inte någon roll om stödet eleven får erhålls i form 

av grundbelopp eller tilläggsbelopp. Det viktiga är att eleven faktiskt får det stöd 

han eller hon behöver och har rätt till. Att praxis innebär att åtgärder kopplade till 

”undervisningssituationen” inte ska berättiga till tilläggsbelopp strider inte i sig 

mot barnkonventionen. Det som orsakar problem är när det uppstår luckor, de 

gånger då åtgärderna inte ska täckas av grundbeloppet men ändå är kopplade till 

”undervisningssituationen”. Ett exempel på en sådan åtgärd är assistenthjälp. När 

friskolan inte beviljas tilläggsbelopp för en elevassistent täcks kostnaden enligt 

dagens reglering inte av grundbeloppet. Det leder till att friskolan inte har råd att 

                                              
83

 Prop. 2008/09:171 s. 42. 



56 

 

tillhandahålla en assistent åt eleven och han eller hon kan då inte tillgodogöra sig 

utbildningen och uppnår troligen inte sin maximala utveckling, något som eleven 

har rätt till enligt både skollagen och barnkonventionen. Friskolor saknar ofta den 

möjlighet att omfördela resurser och göra omprioriteringar mellan eleverna som 

kommunala skolor har. När en elev vid en kommunal skola har behov av 

elevassistent behöver det inte kräva extra resurser, då den kommunala skolan kan 

utnyttja att den har tusen andra elever utan behov av stöd och kan omfördela 

resurserna den tilldelats för eleverna som inte har något stödbehov. En friskola är 

ofta mycket mindre och den fristående skolan kan inte använda resurser avsatta 

för andra elever för att täcka kostnader för en elevassistent. Friskolan har helt 

enkelt inte de pengarna. Elever som vill gå på friskolor sätts då i en sämre 

position än elever i kommunala skolor.  En sådan missgynnande behandling var 

något som de nya reglerna om bidrag hade till syfte att motverka. 

Det är alltså konsekvenserna av denna, av Högsta förvaltningsdomstolen 

skapade, lucka som strider mot barnkonventionen och inte rekvisitet 

”undervisningssituationen” i sig. Den svenska regleringen strider inte mot 

barnkonventionen. Både förarbeten och lagtext lever upp till de krav som ställs 

av konventionen, eftersom ingen lucka ska kunna uppstå om de tillämpas på ett 

korrekt sätt. Eleverna ska få det stöd han eller hon är i behov av, antingen inom 

ramen för grundbeloppet eller för tilläggsbeloppet. Är det visat att eleven har ett 

omfattande behov av särskilt stöd ska tilläggsbelopp utgå så länge det inte skulle 

innebära betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. 

Det går väl i linje med barnkonventionens regler, som kräver att stöd ska ges till 

det yttersta av konventionsstatens förmåga. Att Högsta förvaltningsdomstolen 

skapar ett nytt rekvisit som inte är anpassat efter regleringen om grundbeloppet 

får dock, som nämnts ovan, effekter som strider mot barnkonventionen. 

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen ska tilläggsbelopp inte utgå för stödbehov 

som är kopplat till undervisningssituationen. Det innebär att tilläggsbelopp inte 

ska utgå för inlärningssvårigheter, eftersom dessa är kopplade till elevens 

undervisning. Detta går direkt emot förarbetena där det sägs att stödåtgärderna 
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som tilläggsbeloppet ska täcka kan avse åtgärder åt elever med stora 

inlärningssvårigheter som beror på språkliga eller sociala faktorer.
84

 

6.2.2 Tung bevisbörda 

Högsta förvaltningsdomstolen ställer höga krav på friskolornas bevisning. 

Skolans egen bedömning av elevens svårigheter anses inte vara tillräcklig, utan 

även läkarintyget måste klart visa att eleven har ett omfattande behov av särskilt 

stöd. Kravet på läkarintygen ställs trots att en fastställd diagnos inte är en 

förutsättning för att tilläggsbelopp ska utgå, varken i lagtext eller i förarbeten 

ställs ett sådant krav. 

Som tidigare nämnts är det positivt om utredningen angående barnets omfattande 

behov av stöd genomförs av en oberoende part. Högsta förvaltningsdomstolens 

högt ställda krav kan ses som ett steg i den riktningen. Friskolan lämnar som 

bevisning ofta in en pedagogisk utredning angående barnet och dennes situation. 

Utredningen är genomförd av skolans egen pedagog och utan uppbackning från 

annan bevisning kan det som står där vara lösa påståenden. Högsta 

förvaltningsdomstolens krav leder till att för att ett barns omfattande behov ska 

anses (klart) visat krävs det förutom skolans egen utredning även bevisning från 

oberoende parter, till exempel psykolog eller läkare. Genom att ställa krav på 

bevisning utöver skolans egen utredning kan den problematik som uppstår när en 

friskola har ett vinstintresse undvikas. Det uppstår dock en annan form av 

problematik när Högsta förvaltningsdomstolen ställer krav på att utredningen 

från de oberoende parterna ska klart visa barnets stödbehov. En elev kan ha 

svårigheter som inte ligger inom en läkares kompetensområde att bedöma och 

fastställa. Högsta förvaltningsdomstolens krav på bevisning leder till att det blir 

väldigt svårt för friskolorna att visa att eleven i fråga har ett omfattande behov av 

särskilt stöd, trots att eleven faktiskt har ett sådant behov. I sådana fall leder 

beviskravet till att eleven i fråga inte får det stöd och den hjälp han eller hon 

behöver, vilket strider mot barnkonventionens bestämmelser. 
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6.3 Barnets bästa 

Enligt barnkonventionens artikel 3 ska barnets bästa komma i främsta rummet 

vid alla åtgärder som rör barn. Det slås även fast i 1 kap. 10 § 1 st. skollagen, då 

barnets bästa ska vara utgångspunken i all utbildning och annan verksamhet som 

rör barn.  Principen om barnets bästa är direkt tillämplig och vid oklarheter ska 

den tolkning som bäst ser till principen få företräde framför andra. 

Barnkonventionen ställer även krav på motiveringen till ett beslut som rör barn.
 85

 

Det måste framgå hur barnets bästa beaktats och det ska kunna utläsas vad som 

anses vara barnets bästa, vilka kriterier det är baserat på och hur barnets bästa har 

vägts mot andra intressen. När ett beslut är fattat som strider mot barnets bästa är 

det också viktigt att det framgår av motiveringen varför barnets bästa inte fick 

genomslag. För att kunna fastställa vad som är barnets bästa i det enskilda fallet 

måste en individuell bedömning göras. Trots kraven på motivering som 

barnkonventionen ställer saknas det i både beslut från Skolinspektionen och i 

domarna hänvisningar till barnets bästa. Det troliga är barnets bästa 

överhuvudtaget inte har beaktats och det strider mot barnkonventionen. Svenska 

domstolar och myndigheter måste bli bättre på att beakta principen om barnets 

bästa och att utförligt beskriva hur det har gått till och vilka ställningstaganden 

som gjorts. Hade det skett tidigare skulle kanske de problem som mål nr 4314-11 

orsakar aldrig ha uppstått. Högsta förvaltningsdomstolen skulle då kanske sett till 

principen om barnets bästa och inte skapat ett rekvisit som får effekter som 

strider mot principen. 

Då principen om barnets bästa ska påverka valet mellan två olika tolkningar 

torde den få betydelse vid valet mellan begreppen ”vanliga undervisningen” och 

”undervisningssituationen”. Eftersom det senare begreppet, som tidigare nämnts, 

ofta får konsekvenser som kan antas strida mot det enskilda barnets bästa bör 

begreppet ”vanliga undervisningen” få företräde. Det förutsätter dock att 

myndigheterna och domstolarna tillämpar principen om barnets bästa, något de är 

skyldiga att göra men som inte verkar ske idag. 
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6.4 Slutsats 

En direkt tillämpning av likabehandlingsprincipen får effekter som strider mot 

barnkonventionen och mot de svenska förarbetena. Det är därför viktigt att 

kommunerna i sina motiveringar och i sitt beslutsfattande inte tillämpar principen 

direkt.  För att motverka en felaktig tillämpning av principen på kommunnivå 

vore en dom som visar på den korrekta användningen önskvärd. Då står det klart 

för beslutsfattarna på kommunen vad det är som gäller och hur tillämpningen av 

likabehandlingsprincipen faktiskt ska ske. 

Högsta förvaltningsdomstolen etablerade i mål 4314-11 ett nytt rekvisit. 

Rekvisitet skapar en lucka i regleringen som gör att många barn med psykiska 

funktionshinder inte får det stöd de behöver. Det strider mot barnkonventionen 

och en ändring måste därför ske. Dessutom strider Högsta 

förvaltningsdomstolens prejudikat mot förarbetena om tilläggsbelopp.  Det nya 

rekvisitet, ”undervisningssituationen”, måste bort eller så måste effekterna av 

rekvisitet motverkas. Det kan ske antingen genom en ny dom från Högsta 

förvaltningsdomstolen där en återgång till vad förarbetena stadgar sker eller 

genom en lagändring där luckan som uppstår i och med det nya rekvisitet täpps 

igen. Det mest ekonomiska och effektiva torde vara att Högsta 

förvaltningsdomstolen inför ny praxis. Det är inte lagstiftaren som har felat och 

det borde vara tämligen enkelt för domstolen att klargöra vad det är som faktiskt 

gäller. Oavsett vilken väg som väljs står en sak klar. Situationen så som den ser 

ut idag för de utsatta barnen är ohållbar och något måste göras. 

Så höga krav på bevisningen som i Högsta förvaltningsdomstolens mål 4314-11 

borde inte ställas. Även om ”klart visat” inte innebär ett för högt beviskrav så 

ställs det för höga krav på utredningen för att beviskravet ska vara uppfyllt. Det 

är friskolan som har bäst möjligheter att utreda vilket stödbehov eleven har när 

denne befinner sig i skolan. En psykolog kan till exempel fastställa diagnosen 

ADHD men ser inte exakt vilka problem eleven har i kommunikationen med sina 

kamrater i klassen eller på vilket sätt eleven blir utåtagerande i klassrummet när 

denne tappat koncentrationen. Detta ser personalen på skolan, men på grund av 
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det höga beviskravet är det inte tillräckligt. Även psykologen, som inte har 

iakttagit eleven när denne umgås med sina kamrater eller deltagit i 

undervisningen i klassen, måste intyga att eleven agerar på det viset. Eftersom 

psykologen inte genomför en sådan bedömning leder det höga beviskravet till att 

tilläggsbelopp väldigt sällan kommer utgå. Inte för att behovet saknas hos eleven, 

utan för att friskolorna inte kan bevisa det.  

Av besluten från Skolinspektionen och domarna framgår det att principen om 

barnets bästa sällan beaktas. Även om så skulle ha skett i vissa enstaka fall 

saknas beskrivning av det i motiveringarna. En sådan avsaknad står i strid med 

barnkonventionen och svenska myndigheter måste bli bättre på att ta hänsyn och 

beakta principen. Personal måste utbildas på området och riktlinjer införas så att 

tillämpningen av principen blir regel istället för undantag vid beslutsfattande och 

andra åtgärder som rör barn. Ett första steg på vägen vore att de svenska 

domstolarna beaktade principen i domskäl och domslut. Det skulle verka ledande 

för andra myndigheter och verksamheter som skulle kunna se hur principen ska 

tillämpas. Upprätthåller inte domstolarna barnkonventionens principer och 

bestämmelser blir konventionen verkningslös. Sveriges ratificering av 

konventionen är då enbart ett spel för gallerierna och barn har inte en sådan stark 

ställning som det ges sken av. 
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