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Tjänsteutlåtande
Kommunstyrelsens förvaltning

Datum: 2022-02-03
Diarienummer: KS 2021/0166

Till: Kommunstyrelsens 
arbetsutskott

Svar på motion nr 25/2021 av Peter 
Nummert (RP) – Ta fram riktlinjer och 
kriterier för tilläggsbelopp 

Sammanfattning
Motionären föreslår att utbildningsförvaltningen tar fram riktlinjer med 
konkreta kriterier för bestämning av tilläggsbelopp. Motionären föreslår vidare 
att riktlinjerna ska vara tydliga så att tillämpningen blir rättssäker, utformade så 
att fristående utförare kan förutse beslut om resurstilldelningen utifrån enskilda 
elevers behov samt att riktlinjerna skall skrivas så att de också kan tillämpas för 
elever inom den kommunala skolan som drivs av Kommunstyrelsens 
produktionsutskott. Motionären föreslår även att utbildningsförvaltningen skall 
ha minst två tjänstemän som kan tillämpa riktlinjerna vid bestämning av 
tilläggsbelopp/verksamhetsstöd. 

Beslutsförslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta 

1. Motion nr 25/2021 anses besvarad i den del som avser framtagande av 
riktlinjer för tilläggsbelopp med hänvisning till att riktlinjer beslutats i 
Förskole –och grundskolenämnden samt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden.

2. Motion nr 25/2021 avslås i den del som avser förslaget om bemanning 
för tillämpning av riktlinjer för tilläggsbelopp, med hänvisning till att 
Kommunfullmäktiges ansvar omfattar frågor av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt och att förslaget om 
förvaltningens organisation, bemanning och arbetsfördelning är en ett 
ansvar som främst åvilar utbildningsdirektören. 
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Bakgrund
Motion nr 25/2021 väcktes i Kommunfullmäktige 2021-05-24 KF §4:18. 
Motionen remitterades till Förskole- och grundskolenämnden samt Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden och har besvarats 2022-01-25 § 1:12, samt 
2022-01-26, § 1:6. 
Bestämmelser om tilläggsbelopp till fristående skolor infördes i samband med 
den nya skollagen 2010 (prop 2008/09:171).

Förvaltningens slutsatser
Tilläggsbelopp i fristående förskola, grundskola eller gymnasieskola motsvaras 
av interkommunal ersättning i kommunal motsvarande verksamhet, avser 
extraordinära åtgärder för elever med omfattande behov av särskilt stöd och är 
individuellt prövat utifrån den enskilda eleven. Bidrag fördelas från 
utbildningsförvaltningen efter ansökan från respektive huvudman. 
Utbildningsförvaltningen fördelar, efter ansökan, även motsvarande bidrag till 
den kommunala gymnasieskolan inom kommunen. 
Skolverket har i samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) 
tagit fram ett stöd material angående tilläggsbelopp för särskilt stöd som har 
publicerats på Skolverkets hemsida. Materialet avser att förtydliga gällande 
regelverk, som stöd till huvudmän och kommuner i hanteringen av 
tilläggsbelopp. 

Kommunstyrelsens förvaltning har ingen anledning att göra någon annan 
bedömning än vad utbildningsförvaltningen har angivit i sina tjänsteutlåtanden 
inför beslut.
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Tidigare beredning
Förskole- och grundskolenämnden 2022-01-25, §1:11
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2022-01-26, §1:6

Bilagor
1. Motion nr 25/2021 av Peter Nummert (RP)- Ta fram riktlinjer och kriterier 

för tilläggsbelopp. 

2. Protokollsutdrag Förskole- och grundskolenämnden 2022-01-25, § 1:11.

3. Protokollsutdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2022-01-26, 
§1:6. 

Staffan Erlandsson Peter Freme 

Kommundirektör Kanslichef

Sara Salminen 

Nämndsekreterare

Expedieras
Namn
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