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Tilläggsbelopp till fristående skola

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

Kammarrätten bestämmer att En bit extra AB för den berörda elevens
hjälpbehov har rätt till tilläggsbelopp om 8 174 kr per månad för perioden

¬

juli-december 2016 respektive 34 000 kr per månad för perioden januari
juni 2017.

YRKANDEN M.M.

En bit extra AB yrkar att kammarrätten
•

i första hand bestämmer tilläggsbeloppet för vistelse i fritidshem
under perioden juli-december 2016 till 8 174 kr per månad och för
vistelse i förskoleklass och fritidshem under perioden januari-juni
2017 till 34 000 kr per månad,

•

i andra hand bestämmer tilläggsbeloppet med utgångspunkt i vad det
kostar att anställa en assistent under elevens hela vistelse i förskoleklass respektive fritidshem.
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Skolan anför följande. Det är elevens individuella behov av stöd som ska
styra tilläggsbeloppets storlek. Grundbeloppet respektive tilläggsbeloppet
är inte reglerat på samma sätt. Enligt skollagen (2010:800) är det bara
grundbeloppet som enligt lagtexten ska bestämmas på samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelningen av resurser till den egna verksam
heten. Tilläggsbelopp kan inte schablonbestämmas. Av skolförordningen
(2011:185) framgår att tilläggsbelopp kan betalas för bl.a. anpassning av
lokaler. En sådan åtgärd kan inte ersättas med ett schablonbelopp. Det var
fel av förvaltningsrätten att avgöra målen utan nämndemän, eftersom det
handlar om rättsfrågor av stort principiellt värde och förhållandevis stora
belopp. Skolan åberopar yttrande från Friskolornas riksförbund.

Familjenämnden i Sjöbo kommun anser att överklagandet ska avslås och
anför följande. Nämnden tillämpar en strikt princip om likabehandling. Den
beloppsgräns för tilläggsbelopp som nämnden har fastställt kan enligt praxis

¬

inte överprövas. De beviljade beloppen är de högsta möjliga med utgångs
punkt i kommunens budget.

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

Det saknas anledning att ingripa mot förvaltningsrättens dom på grund av
domstolens sammansättning.

Vid prövningen av rätten till tilläggsbelopp behöver man enligt kammar
rättens mening skilja på omfattningen av en elevs hjälpbehov och vilket
belopp som ska betalas för att behovet ska kunna tillgodoses i praktiken.

När det gäller prövningen av hjälpbehovet framgår det av 9 kap. 21 §
respektive 14 kap. 17 § skollagen att tilläggsbeloppet både i förskoleklassen
och i fritidshemmet ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov.
Kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplade till en enskild elev och

KAMMARRÄTTEN I
GÖTEBORG

DOM

Sida 3
Mål nr 4367-18
4368-18

ha samband med dennes särskilda behov och förutsättningar för att kunna
fullgöra sin skolgång (prop. 2008/09:171 s. 42).

Målen avser en elev född 2010 som varit inskriven i En bit extra AB:s
verksamhet med förskoleklass och fritidshem. Grundansökan avsåg
tilläggsbelopp motsvarande all skoltid inklusive tid i fritidshemmet.
Närmare utredning avseende elevens behov saknas dock i målen. Varken
familj enämnden eller skolan har beskrivit elevens individuella situation.
Av nämndens beslut framgår dock att eleven har ett omfattande behov av
särskilt stöd. I ett senare yttrande har nämnden uppgett att det beviljade
beloppet är ett maxbelopp. Kammarrätten gör inte någon annan bedömning
än att eleven har ett behov av assistentresurs under hela sin skolvistelse.

Den avslutande frågan blir då hur stort tilläggsbelopp som ska betalas med
anledning av det bedömda behovet. Familj enämnden har anfört att den

¬

tillämpar likabehandlingsprincipen strikt och att det beviljade beloppet är
detsamma som eleven skulle ha beviljats om den hade gått i kommunens
egen verksamhet.

Av lagstiftningens förarbeten framgår bl.a. följande om likabehandlings
principens tillämplighet när tilläggsbelopp ska bestämmas (prop.
2009/10:165 s. 745 f.). Tilläggsbeloppet avser bl.a. ersättning för särskilt
stöd till elever som har behov av det. Stödet ska alltså anpassas till varje
elevs behov på individuella grunder. Det ligger därför i sakens natur att
likabehandlingsprincipen, som den kommit till uttryck i lagen i fråga om
grundbeloppet, inte kan tillämpas direkt. Däremot måste det stöd som
betalas för elevers särskilda behov bestämmas på ett sådant sätt att inte
elever i fristående skolor missgynnas i jämförelse med elever i kommunala
skolor eller tvärtom.
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Tilläggsbeloppets individuella karaktär innebär alltså en modifiering av
likabehandlingsprincipen. Kammarrätten noterar att begreppet tilläggs
belopp i skollagens mening bara förekommer i förhållande till fristående
verksamheter. Lagen förutser inte att kommunerna ska tillämpa ett system
med tilläggsbelopp i förhållande till verksamheten i egen regi. Som skolan
påpekat är det endast i förhållande till grundbeloppet som det av lagen
uttryckligen framgår att detta ska bestämmas på samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelningen av resurser till den egna verksam
heten.

Kammarrätten anser sammantaget att det saknas stöd för en ordning där
tilläggsbeloppets storlek bestäms med strikt utgångspunkt i de ekonomiska
förhållandena i kommunens egen skolverksamhet eller en förutbestämd
budgetram. I stället ska beloppet bestämmas på ett sådant sätt att det
bedömda individuella behovet av stöd kan tillgodoses i praktiken.

¬
Familj enämnden har inte invänt mot skolans uppgift om kostnaden för att
i detta fall anställa en assistent under hela elevens vistelsetid. Den uppgivna
kostnaden framstår som rimlig och får därför tas för god. Nämndens beslut
ska därmed ändras på så sätt att skolan för den berörda elevens hjälpbehov
har rätt till tilläggsbelopp om 8 174 kr per månad för perioden juli
december 2016 respektive 34 000 kr per månad för perioden januari-juni
2017.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga C (formulär 1).

Petter Classon

Roger Petersson

Emelie Werme

referent

/Philip Aspholm

¬
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Bidrag enligt skollagen i form av tilläggsbelopp till fristående fritidshem

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Förvaltningsrätten ändrar det överklagade beslutet på så sätt att tilläggs
belopp ska utgå även för juli 2016. Det ankommer på familj enämnden att
vidta de åtgärder som föranleds av domen i den delen.

¬

Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt.
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Genom beslut den 8 februari 2017 avslogs en ansökan från huvudmannen
för Pusselbitens skola (skolan) om tilläggsbelopp för särskilt stöd i fritids
hem åt en elev under höstterminen 2016. Som skäl för beslutet angavs bl.a.
att kommunen inte betalar tilläggsbelopp retroaktivt.

Skolan överklagade beslutet till förvaltningsrätten som i dom den 28 juni
2017 i mål nr 3071-17 upphävde det överklagade beslutet och visade målet
åter till Familjenämnden i Sjöbo kommun för ny handläggning av ansökan
om tilläggsbelopp. Som skäl för avgörandet angavs att nämnden inte haft
anledning att motivera avslagsbeslutet med att tilläggsbelopp inte betalas
retroaktivt.

Familj enämnden fattade därefter, den 22 augusti 2017, det nu överklagade
beslutet och beviljade tilläggsbelopp för aktuell elev med 5 909 kronor per

¬

månad för augusti - december 2016.

YRKANDE OCH INSTÄLLNING

Skolan överklagar beslutet och yrkar att förvaltningsrätten ska bevilja tillläggsbelopp med 8 174 kronor per månad för juli - december 2016. Skolan
anför bl.a. följande till stöd för sin talan.

Skolan har genom förvaltningsrättens dom i mål nr 3071-17 blivit tilldömd
yrkat belopp. Förvaltningsrätten fann i nämnda dom att det yrkade tilläggs
beloppet skulle betalas ut retroaktivt. Målet återförvisades till nämnden för
ny handläggning och det förefaller då naturligt att nämnden skulle fatta nytt
beslut där skolan tillerkänns den ersättning man ansökt om. Familj enämnden har istället utnyttjat detta till att beräkna och medge en ersättning
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som är lägre än den som skolan ansökt om. Förvaltningsrätten bör i dom
slutet slutligt fastställa det belopp som det ansökts om och yrkas på. Det är
skolans avsikt att använda sig av en sådan dom som exekutionstitel.

Det är ostridigt att den aktuella eleven har ett omfattande stödbehov mot
svarande assistentstöd på heltid, dvs. 40 timmar per vecka. Av dessa 40
timmar avser 10 timmar vistelse i fritidshem. Beräkningen av yrkat belopp
bygger på en total månadskostnad på 32 696 kronor. Skolan har redan i sina
ursprungliga ansökningar redovisat hur begärda belopp räknats fram. Det är
svårt att förstå hur nämnden kommit fram till den nu beslutade ersättningen.
Familjenämnden uppger att tilläggsbeloppet bygger på likabehandling av
kommunala och privata aktörer. Tilläggsbelopp ska dock vara individuellt
bestämt, vilket innebär att likabehandlingsprincipen inte ska tillämpas. Om
det skulle tillämpas på det sätt nämnden hävdar så blir skolan ändå för
lågt kompenserad. Enligt uppgift från Sjöbo kommuns lönechef så har
kommunens 20 heltidsanställda elevassistenter en medellön på 24 086

¬

kronor per månad. Tillsammans med det obligatoriska tillägget på 38,74
procent för sociala avgifter och avtalsförsäkringar m.m. så hamnar man på
en summa om 34 416 kronor per månad. Till detta kommer semester
ersättning. Kommunens kostnader för en heltidsassistent är alltså över
35 000 kronor per månad. Skolan medges ett totalt tilläggsbelopp om 24 109
kronor per månad. Att det skulle vara fråga om någon slags likabehandling
är uteslutet. Det kan även noteras att familj enämnden fortfarande inte med
ger belopp som uppgår till vad de själva fakturerat Ystads kommun för
aktuell elevs assistentinsats, dvs. motsvarande 36 625 kronor för en heltidstj änst.

Tilläggsbelopp ska betalas ut för samtliga kalenderårets veckor, vilket be
tyder att tilläggsbelopp för höstterminen 2016 innebär ersättning redan från
den 1 juli.

9941-17
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Familjenämnden anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. följande.

Nämnden har enligt domslutet i mål nr 3071-17 räknat om sina tilläggs
belopp till att omfatta hela året. Beloppet är individuellt bedömt och eleven
har erhållit det belopp som utgått om elevens fritidsplats varit Sjöbo kom
muns regi. I fritidspengen finns medel för särskilt stöd, tilläggsbeloppet ut
gör ett bidrag utöver detta. Kommunens fritidshem erhåller också ett bidrag
till sina elever med extraordinära behov. Det är alltså irrelevant vilken lön
elev-assistenterna i kommunal verksamhet har, bidraget är inte för att täcka
lönekostnaden.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Förvaltningsrätten konstaterar inledningsvis att avgörandet i förvaltnings

¬

rättens mål nr 3071-17 endast innefattat en prövning av om familj enämnden
haft anledning att avslå skolans ansökan med hänvisning till att tilläggs
belopp inte betalas retroaktivt.

Parterna är ense om omfattningen av den nu aktuella elevens behov av
elevassistent och att tilläggsbelopp ska lämnas för insatsen. Fråga i målet är
därmed endast hur storleken på tilläggsbeloppet per månad ska bestämmas
samt för vilken period detta ska utgå.

Enligt 14 kap. 15 § skollagen ska hemkommunen lämna bidrag till
huvudmannen för ett fristående fritidshem för varje elev vid skolenheten.
Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp som
enligt 17 § samma kapitel ska lämnas bl.a. för elever som har ett omfattande
behov av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån
elevens behov.

9941-17
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114 kap. 1 § tredje stycket skolförordningen anges att för elever som
påbörjar utbildning i augusti ska bidrag avse tiden från och med den 1 juli
samma år.

Högsta förvaltningsdomstolen har i rättsfallet HFD 2012 ref. 46 uttalat bl.a.
att även om utgångspunkten är att elever ska behandlas lika oavsett om den
skolenhet där de går är en kommunal eller en fristående skola förutsätter
regelverket att en individuell bedömning görs av vaije elevs unika
situation och behov.

Vad gäller tilläggsbeloppets storlek framgår det inte av skollagens
bestämmelser eller av dess förarbeten hur stort ett tilläggsbelopp ska vara
eller hur det ska beräknas. Det måste därför åligga respektive kommun att
bestämma tilläggsbeloppets storlek och beräkningsgrunderna för detta.
Kommunen måste dock alltid iaktta principen om likabehandling så att

¬

elever i fristående skolor inte missgynnas i jämförelse med elever i
kommunala skolor eller tvärtom. Följaktligen finns det inte någon möjlighet
för överprövande instanser att bestämma att storleken på aktuella tilläggs
belopp ska gå utöver den beloppsgräns som kommunen bestämt om det inte
framkommit att kommunen inte beaktat likabehandlingsprincipen eller att
beräkningen av tilläggsbeloppet kan ifrågasättas på annan grund (se bl.a.
Kammarrätten i Stockholms dom den 11 april 2012 mål nr 5716-11 och
5717-11).

Enligt förvaltningsrättens bedömning har beträffande tilläggsbeloppets stor
lek inte annat framkommit i målet än att familj enämnden vid bestämmande
av beloppet har beaktat likabehandlingsprincipen. Det har inte heller fram
kommit skäl att ifrågasätta beräkningen av tilläggsbeloppets storlek på
annan grund. Vad skolan anfört bl.a. om att beloppet är lägre än de kostna
der som familj enämnden har för de egna elevassistenterna påverkar inte
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denna bedömning. Skäl att ändra nämndens beslut i den delen föreligger
alltså inte.

Av regleringen i 14 kap. 1 § skolförordningen följer enligt förvaltningsrätten
att bidrag ska beräknas för samtliga kalenderårets veckor (jfr Kammarrätten
i Göteborgs dom den 30 maj 2011 i mål nr 300-11). Skolan har därmed rätt
till tilläggsbelopp avseende höstterminen 2016 för perioden juli - december
2016. Det överklagade beslutet ska därför ändras endast på så sätt att tillläggsbelopp även ska utgå för juli 2016.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 3109/IB)

Anders Mattsson

Kristina Franzén har föredragit målet.

¬

9941-17

fv f« •» w•

Sveriges Domstolar
Bilaga

HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut
ska skriva till Kammarrätten i Göteborg.
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till
förvaltningsrätten.
För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert över
klagande måste Er skrivelse ha kommit in till för
valtningsrätten inom tre veckor från den dag då
Ni fick del av domen/beslutet. Om beslutet har
meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid
en sådan förhandling har angetts när beslutet
kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha
kommit in inom tre veckor från den dag domsto
lens beslut meddelades. Om sista dagen för över
klagande infaller på lördag, söndag eller helgdag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker
det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag.

¬

Om prövningstillstånd inte meddelas står förvalt
ningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det
klart och tydligt framgår av överklagandet till
kammarrätten varför man anser att prövningstill
stånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla

1.

Klagandens person-/organisationsnummer,
postadress, e-postadress och telefonnummer
till bostaden och mobiltelefon. Adress och te
lefonnummer till klagandens arbetsplats ska
också anges samt eventuell annan adress där
klaganden kan nås för delgivning. Om dessa
uppgifter har lämnats tidigare i målet — och om
de fortfarande är aktuella — behöver de inte
uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska
ombudets namn, postadress, e-postadress, tele
fonnummer till arbetsplatsen och mobiltele
fonnummer anges. Om någon person- eller
adressuppgift ändras, ska ändringen utan
dröjsmål anmälas till kammarrätten.

2.

den dom/beslut som överklagas med uppgift
om förvaltningsrättens namn, målnummer
samt dagen för beslutet,

3.

de skäl som klaganden anger till stöd för en
begäran om prövningstillstånd,

4.

den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut
som klaganden vill få till stånd,

5.

de bevis som klaganden vill åberopa och vad
han/hon vill styrka med varje särskilt bevis.

Om klaganden är en part som företräder det all
männa, ska överklagandet alltid ha kommit in inom
tre veckor från den dag beslut meddelades.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i kam
marrätten fordras att prövningstillstånd medde
las. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om

DV 3109/IB • 2013-06 • Producerat av Domstolsverket

1.

2.

3.

4.

det finns anledning att betvivla riktigheten
av det slut som förvaltningsrätten har
kommit till,
det inte utan att sådant tillstånd meddelas
går att bedöma riktigheten av det slut som
förvaltningsrätten har kommit till,
det är av vikt för ledning av rättstillämp
ningen att överklagandet prövas av högre
rätt, eller

Adressen till förvaltningsrätten framgår av do
men/beslutet.

det annars finns synnerliga skäl att pröva
överklagandet.

www.domstol.se
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och fritidshem

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

¬

Förvaltningsrätten avvisar yrkandet om tilläggsbelopp avseende förskole
klass under juli - december 2016
Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt.
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Genom två beslut den 6 december 2016 beviljade familjenämnden huvud
mannen för Pusselbitens skola (skolan) bidrag enligt skollagen i form av
tilläggsbelopp för 2017 avseende kostnader för elevassistent för en elev
född 2010 med 12 460 kronor per månad för tid i förskoleklass och med
5 000 kronor för tid i fritidshem.

Skolan överklagade besluten till förvaltningsrätten som i dom den 28 juni
2017 i mål nr 791-17 fastslog att skolan har rätt till ytterligare tilläggsbelopp
för den aktuella elevens tid i förskol eklass vårterminen 2017, i grundskola
höstterminen 2017 samt i fritidshem 2017 och att det ankom på nämnden att
fastställa nya högre bidragsbelopp. Som skäl för avgörandet angavs att
bidrag ska beräknas för samtliga kalenderårets veckor, vilket inte gjorts i de
aktuella fallen.

¬

Familj enämnden fattade därefter den 20 och 22 augusti 2017 två nya beslut
varigenom skolan beviljades tilläggsbelopp för aktuell elev med 18 200
kronor per månad för perioden januari - juni 2017 avseende tid i förskoleklass samt med 5 909 kronor per månad för perioden januari - juni 2017
avseende tid i fritidshem.

YRKANDE OCH INSTÄLLNING

Skolan överklagar besluten och yrkar att förvaltningsrätten ska bevilja tillläggsbelopp med 20 435 kronor per månad avseende förskol eklass för juli december 2016 samt med 34 000 kronor per månad avseende förskoleklass
och fritidshem för januari - juni 2017. Skolan anför bl.a. följande till stöd
för sin talan.

Förvaltningsrätten har i domar i mål nr 9062-16 och 791-17 angett att
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familjenämnden efter nya beräkningar ska bestämma och betala ut högre
ersättningsbelopp. Det förefaller då naturligt att nämnden skulle fatta ett nytt
beslut där skolan tillerkänns den ersättning man ursprungligen ansökt om
eller yrkat på och blivit tilldömda. Familj enämnden har istället utnyttjat
detta till att beräkna och medge en ersättning som är lägre än den som
skolan ansökt om. Nämndens nya beslut ligger inte i linje med tidigare
meddelad dom.

Det är ostridigt att den aktuella eleven har ett omfattande stödbehov mot
svarande assistentstöd på heltid, dvs. 40 timmar per vecka. Skolan har redan
i sina ursprungliga ansökningar redovisat hur begärda belopp räknats fram.
Det har under tidigare processer framkommit att familj enämnden främst
ifrågasatt antalet veckor per år som ersättningen ska utges. Hur de kommit
fram till den nu beslutade ersättningen är mycket svårt att förstå. Det kan
antas att förvaltningsrätten i tidigare dom, precis som skolan, uppfattat att
det mellan parterna rådde samsyn om den timkostnad som skulle tillämpas

¬

vid nämndens beräkning av nytt tilläggsbelopp och hur denna beräkning
skulle göras. Uppenbarligen fanns ingen sådan samsyn då skolan fortfarande
inte får den ersättning de ansökt om.

Enligt uppgift från Sjöbo kommuns lönechef så har kommunens 20 heltids
anställda elevassistenter en medellön på 24 086 kronor, vilket framgår av
bifogat mejl. Tillsammans med det obligatoriska tillägget 38,74 procent för
sociala avgifter och avtalsförsäkringar m.m. så hamnar man på en summa
om 34 416 kronor. Till detta kommer semesterersättning. Kommunens
kostnader för en heltidsassistent är alltså över 35 000 kronor per månad.
Enligt nämndens nya beslut medges endast tilläggsbelopp på totalt 24 109
kronor per månad för heltidsassistent. Att det skulle vara fråga om någon
slags likabehandling är uteslutet. Det kan för övrigt noteras att nämnden
fortfarande inte medger belopp som uppgår till vad de själva tidigare
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fakturerat Ystads kommun för assistentinsats för aktuell elev. Förvaltnings
rätten bör i domslutet fastställa att yrkade belopp ska medges. Det är skolans
avsikt att använda sig av en sådan dom som exekutionstitel.

Familjenämnden anser att överklagandet ska avslås och anför bl.a. följande.

Nämnden har utifrån tidigare dom fattat beslut som omfattar tilläggsbelopp
för hela året vilket har renderat i ett högre ersättningsbelopp, helt enligt
domen. Beloppet är individuellt bedömt och skolan har erhållit ett belopp
som skolan skulle erhållit om elevens skolgång varit i Sjöbo kommuns regi.
Tilläggsbeloppet är att betrakta som ett bidrag till de elever som har ett mer
omfattande stödbehov än det som benämns särskilt stöd. Varje elev har i sin
skolpeng medel för särskilt stöd, tilläggsbeloppet utgör ett bidrag utöver
detta. Det är i detta hänseende kommunen tillämpar likabehandlings
principen. Sjöbo kommuns skolor erhåller också ett bidrag till sina elever
med extraordinära behov, alltså är det irrelevant vilken lön elevassistenter i

¬

kommunal verksamhet har. Bidraget är alltså inte till för att täcka löne
kostnaden.

SKALEN FOR AVGÖRANDET

Ramen för förvaltningsrättens prövning utgörs av de överklagade besluten,
dvs. tilläggsbelopp för aktuell elev avseende tid i förskoleklass och fritids
hem under perioden januari - juni 2017. Frågan om tilläggsbelopp avseende
förskoleklass under juli - december 2016 omfattas inte av de överklagade
besluten och kan därmed inte heller bli föremål för förvaltningsrättens
prövning i målet. I den delen ska skolans talan därför avvisas.

Vidare konstaterar förvaltningsrätten att avgörandet i mål nr 791-17 endast
innefattar en prövning avseende hur många veckor per kalenderåret som
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tilläggsbelopp ska beräknas. Rätten har alltså inte genom nämnda dom ut
talat sig om beräkningen av tilläggsbelopp i övrigt.

Parterna är ense om omfattningen av den nu aktuella elevens behov av
elevassistent och att tilläggsbelopp ska lämnas för insatsen. Fråga i målet är
därmed endast hur storleken på tilläggsbeloppet per månad ska bestämmas.

Enligt 9 kap. 19 § skollagen ska hemkommunen lämna bidrag till
huvudmannen för fristående för skol eklass för vaije elev vid skolenheten.
Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp som
enligt 21 § samma kapitel ska lämnas bl.a. för elever som har ett omfattande
behov av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån
elevens behov. Motsvarande bestämmelser för fritidshem finns i 14 kap. 15
och 17 §§ skollagen.

Högsta förvaltningsdomstolen har i rättsfallet HFD 2012 ref. 46 uttalat bl.a.

¬

att även om utgångspunkten är att elever ska behandlas lika oavsett om den
skolenhet där de går är en kommunal eller en fristående skola förutsätter
regelverket att en individuell bedömning görs av vaije elevs unika
situation och behov.

Vad gäller tilläggsbeloppets storlek framgår det inte av skollagens
bestämmelser eller av dess förarbeten hur stort ett tilläggsbelopp ska vara
eller hur det ska beräknas. Det måste därför åligga respektive kommun att
bestämma tilläggsbeloppets storlek och beräkningsgrunderna för detta.
Kommunen måste dock alltid iaktta principen om likabehandling så att
elever i fristående skolor inte missgynnas i jämförelse med elever i
kommunala skolor eller tvärtom. Följaktligen finns det inte någon
möjlighet för överprövande instanser att bestämma att storleken på
aktuella tilläggsbelopp ska gå utöver den beloppsgräns som kommunen
bestämt om det inte framkommit att kommunen inte beaktat lika
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behandlingsprincipen eller att beräkningen av tilläggsbeloppet kan
ifrågasättas på annan grund (se bl.a. Kammarrätten i Stockholms dom den
11 april 2012 mål nr 5716-11 och 5717-11).

Enligt förvaltningsrättens bedömning har annat inte framkommit i målet än
att familjenämnden vid bestämmande av tilläggsbeloppet har beaktat lika
behandlingsprincipen. Det har inte heller framkommit skäl att ifrågasätta
beräkningen av tilläggsbeloppets storlek på annan grund. Vad skolan anfört
bl. a. om att beloppet är lägre än de kostnader som familj enämnden har för
de egna elevassistenterna påverkar inte denna bedömning. Överklagandet
ska därför avslås i sakprövad del.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 3109/IB)

Anders Mattsson

¬
Kristina Franzén har föredragit målet.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut
ska skriva till Kammarrätten i Göteborg.
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till
förvaltningsrätten.
För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert över
klagande måste Er skrivelse ha kommit in till för
valtningsrätten inom tre veckor från den dag då
Ni fick del av domen/beslutet. Om beslutet har
meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid
en sådan förhandling har angetts när beslutet
kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha
kommit in inom tre veckor från den dag domsto
lens beslut meddelades. Om sista dagen för över
klagande infaller på lördag, söndag eller helgdag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker
det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag.

¬

Om prövningstillstånd inte meddelas står förvalt
ningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det
klart och tydligt framgår av överklagandet till
kammarrätten varför man anser att prövningstill
stånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla

1.

Klagandens person-/organisationsnummer,
postadress, e-postadress och telefonnummer
till bostaden och mobiltelefon. Adress och te
lefonnummer till klagandens arbetsplats ska
också anges samt eventuell annan adress där
klaganden kan nås för delgivning. Om dessa
uppgifter har lämnats tidigare i målet — och om
de fortfarande är aktuella — behöver de inte
uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska
ombudets namn, postadress, e-postadress, tele
fonnummer till arbetsplatsen och mobiltele
fonnummer anges. Om någon person- eller
adressuppgift ändras, ska ändringen utan
dröjsmål anmälas till kammarrätten.

2.

den dom/beslut som överklagas med uppgift
om förvaltningsrättens namn, målnummer
samt dagen för beslutet,

3.

de skäl som klaganden anger till stöd för en
begäran om prövningstillstånd,

4.

den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut
som klaganden vill få till stånd,

5.

de bevis som klaganden vill åberopa och vad
han/hon vill styrka med varje särskilt bevis.

Om klaganden är en part som företräder det all
männa, ska överklagandet alltid ha kommit in inom
tre veckor från den dag beslut meddelades.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i kam
marrätten fordras att prövningstillstånd medde
las. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om
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1.

2.

3.

4.

det finns anledning att betvivla riktigheten
av det slut som förvaltningsrätten har
kommit till,
det inte utan att sådant tillstånd meddelas
går att bedöma riktigheten av det slut som
förvaltningsrätten har kommit till,
det är av vikt för ledning av rättstillämp
ningen att överklagandet prövas av högre
rätt, eller

Adressen till förvaltningsrätten framgår av do
men/beslutet.

det annars finns synnerliga skäl att pröva
överklagandet.

www.domstol.se

Bilaga

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Den som vill överklaga kammarrättens avgörande ska skriva till Högsta
förvaltningsdomstolen. Skrivelsen ställs alltså till Högsta förvaltningsdomstolen men
ska skickas eller lämnas till kammarrätten.
Överklagandet ska ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag då
klaganden fick del av beslutet. Om beslutet har meddelats vid en muntlig förhandling,
eller det vid en sådan förhandling har angetts när beslutet kommer att meddelas, ska
dock överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslut
meddelades. Tiden för överklagande för det allmänna räknas dock från den dag
beslutet meddelades.
Om sista dagen för överklagande infaller på en lördag, söndag eller helgdag, midsommar-,
jul- eller nyårsafton, räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen krävs att
prövningstillstånd meddelas. Högsta förvaltningsdomstolen lämnar prövningstillstånd om
det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas eller om det finns
synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets
utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

¬

Om prövningstillstånd inte meddelas står kammarrättens beslut fast. Det är därför viktigt att
det klart och tydligt framgår av överklagandet till Högsta förvaltningsdomstolen varför man
anser att prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla följande uppgifter;
1.

den klagandes namn, person-/organisationsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer till
bostaden och mobiltelefon. Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan
plats där klaganden kan nås för delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om
klaganden anlitar ombud, ska ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen
och mobiltelefonnummer anges.Om någon person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan
snarast görs till Högsta förvaltningsdomstolen

2.

det beslut som överklagas med uppgift om kammarrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet

3.

de skäl som klaganden vill åberopa för sin begäran om att få prövningstillstånd

4.

den ändring av kammarrättens beslut som klaganden vill få till stånd och skälen för detta

5.

de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med vaije särskilt bevis.
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