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§ 33
Ändrade ersättningsnivåer på tilläggsbelopp för
särskilt stöd och modersmålsundervisning 2016
(KSKF/2016:71)
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige
1. Schablon införs vid ansökan och beviljande av tilläggsbelopp för särskilt
stöd enligt bilaga 1 tillhörande ärendet.
2. Maxbeloppen, presenterade i bilaga 1 tillhörande ärendet, gäller för
beviljade ansökningar inkomna från och med den 1 januari 2016 och betalas
ut enligt schablonen från och med den 1 april 2016.
3. Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning på kommunala och fristående
skolor höjs den 1 april 2016 med 2,5 procent till 486 kronor.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har inkommit med en skrivelse i ärendet daterad den 1
februari 2016. Av skrivelsen framgår att enligt skollagen (2010:800) ska
hemkommunen lämna tilläggsbelopp till fristående huvudmän för barn och elever
som har ett omfattande behov av särskilt stöd och för elever som deltar i
modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet för särskilt stöd avses ersätta kostnader
för extraordinära stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga
undervisningen.
Från och med den 1 januari 2015 kan alla förskolor och skolor, kommunala och
fristående, i Eskilstuna kommun ansöka om tilläggsbelopp för elever som har ett
omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbelopp betalas ut till skolor för elever
som deltar i modersmålsundervisningen (årskurs 1 – 9 i grundskolan samt årskurs 1
- 3 i gymnasieskolan).
Med syfte att förenkla ansökningsförfarande och bedömning av tilläggsbeloppets
storlek för särskilt stöd införs schabloner för antal timmar och lönesumma för
resurspersoner och elevassistenter i de fall förskolan eller skolan ansöker om
tilläggsbelopp för lön för dessa.
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I dagsläget betalas 474 kronor per månad för varje elev som deltar i
modersmålsundervisningen. I och med ökade kostnader från och med april höjs
tilläggsbeloppet för modersmålsundervisningen (årskurs 1 – 9 i grundskolan samt
årskurs 1 – 3 i gymnasieskolan).
För fristående förskolor och skolor tillkommer 6 procent för moms på beviljade
belopp.
Finansiering
Budgeten för tilläggsbelopp för modersmålsundervisning och för särskilt stöd är
50 miljoner kronor år 2016. Räntesatsen för höjningen 0,025 procent förväntas
ligga inom budgetram.

Yrkanden
Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M), Lars-Göran Karlsson (S) och Arne Jonsson
(C) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
_____
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Kommunstyrelsen

Ändrade ersättningsnivåer av tilläggsbelopp för
särskilt stöd och modersmålsundervisning
Förslag till beslut
Beslut
1. Schablon införs vid ansökan och beviljande av tilläggsbelopp för särskilt
stöd enligt bilaga1.
2. Maxbeloppen, presenterade i bilaga 1, gäller för beviljade ansökningar
inkomna från och med den 1 januari 2016 och betalas ut enligt schablonen
från och med den 1 april 2016.
3. Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning på kommunala och fristående
skolor höjs den 1 april 2016 med 2,5 % till 486 kronor.

Ärendebeskrivning
Enligt skollagen (2010:800) ska hemkommunen lämna tilläggsbelopp till fristående
huvudmän för barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd och
för elever som deltar i modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet för särskilt stöd
avses ersätta kostnader för extraordinära stödåtgärder som inte har anknytning till
den vanliga undervisningen.
Från och med den 1 januari 2015 kan alla förskolor och skolor, kommunala och
fristående, i Eskilstuna kommun ansöka om tilläggsbelopp för elever som har ett
omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbelopp betalas ut till skolor för elever
som deltar i modersmålsundervisningen (årskurs 1 – 9 i grundskolan samt årskurs 1
- 3 i gymnasieskolan).
Med syfte att förenkla ansökningsförfarande och bedömning av tilläggsbeloppets
storlek för särskilt stöd införs schabloner för antal timmar och lönesumma för
resurspersoner och elevassistenter i de fall förskolan eller skolan ansöker om
tilläggsbelopp för lön för dessa.
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I dagsläget betalas 474 kronor per månad för varje elev som deltar i
modersmålsundervisningen. I och med ökade kostnader från och med april höjs
tilläggsbeloppet för modersmålsundervisningen (årskurs 1 – 9 i grundskolan samt
årskurs 1 – 3 i gymnasieskolan).
För fristående förskolor och skolor tillkommer 6 % för moms på beviljade belopp.

Finansiering
Budgeten för tilläggsbelopp för modersmålsundervisning och för särskilt stöd är
50 mkr år 2016. Räntesatsen för höjningen 0,025 % förväntas ligga inom
budgetram.
ESKILSTUNA KOMMUN
Kommunledningskontoret

Pär Eriksson
Kommundirektör

Sara Molander
T f utvecklingsdirektör

Beslutet skickas till:

BUF, alla förskolor och skolor
Fristående förskolor och skolor

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Tilläggsbelopp för resurspersonal på förskola from1 april 2016
Alla belopp är i kronor
Timmar/vecka
%
Ersättning fr o m 1/4 2016

5
10
15
20
25
30
35
40

12,5%
25,0%
37,5%
50,0%
62,5%
75,0%
87,5%
100,0%

3 895
7 780
11 675
15 570
19 455
23 350
27 245
31 140

Tilläggsbelopp för elevassistenter på skola fr o m 1 april 2016
Alla belopp är i kronor
Timmar/vecka
%
Ersättning fr o m 1/4 2016

5
10
15
20
25
30
35
40

12,5%
25,0%
37,5%
50,0%
62,5%
75,0%
87,5%
100,0%

4 059
8 128
12 187
16 257
20 316
24 375
28 444
32 503

