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Kommunala och fristående förskolor och skolor i
Eskilstuna kommun
Fristående skolor i andra kommuner med elever
folkbokförda i Eskilstuna kommun

Riktlinjer för ansökan om tilläggsbelopp för barn och
elever med omfattande behov av särskilt stöd, läsåret
2016/17
Av skollagen följer att hemkommunen ska lämna bidrag till huvudmannen för varje elev
vid skolenheten. Bidraget består av ett grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp.
Förskolor och skolor som har barn och elever med ett omfattande behov av särskilt stöd
och som erbjuder extraordinära stödåtgärder kan beviljas tilläggsbelopp. Det är
utbildningsinspektionen på kommunledningskontoret som ansvarar för bedömning och
beslut om tilläggsbelopp.
Målgruppen är barn och/eller elev med sjukdom/skada/ varaktig fysisk och/eller psykisk
funktionsnedsättning som omöjliggör skolgång utan betydande stöd.
Det är alltid barnets/elevens individuella behov, som det framträder i den pedagogiska
verksamheten som är underlag för om tilläggsbelopp ska beviljas eller inte. Innan
förskolan eller skolan ansöker om tilläggsbelopp ska planerade och genomförda
anpassningar och extraordinära stöd samt dess resultat dokumenteras. Beroende på
funktionssvårighet krävs utlåtande av specialpedagog, skolsköterska, skolkurator och/eller
skolpsykolog. För att behovet ska anses som omfattande och stödåtgärderna som
extraordinära krävs att de insatta åtgärderna är kontinuerliga.
Från och med 2016-07-01 kan tilläggsbelopp också beviljas för elever med stora
inlärningssvårigheter. För att detta ska beviljas krävs en beskrivning av varför eleven inte
kan undervisas i klassrummet och en beskrivning av på vilket sätt undervisning i särskild
undervisningsgrupp inte fungerar. I dessa fall kan medel för enskild specialundervisning
av speciallärare/pedagog beviljas för en viss tid av skolveckan, cirka två timmar per dag.
Observera att avslag på hela, eller delar av ansökan inte innebär en bedömning att barnet
eller eleven saknar stödbehov. Det innebär endast att de beskrivna stödbehoven och/eller
insatserna inte är sådana att de berättigar till tilläggsbelopp. Oavsett om tilläggsbelopp
beviljas eller inte har alla elever rätt att få sitt stödbehov tillgodosett.
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Ansökan
•

Ansökan kan skickas in kontinuerligt men för att säkerställa svar på beslut inför
nytt läsår/ny termin bör ansökan skickas in före den 15 mars och den 15 oktober.

•

Det går inte att söka retroaktivt.

•

För ansökningar som inkommer till och med den 10e i varje månad och som
beviljas, utbetalas medel för den månad ansökan kommit in. För ansökningar som
inkommer efter den 10e utbetalas medel först nästkommande månad.

•

Handläggningstiden är normalt cirka 12 veckor från det datum då komplett
(inklusive bilagor) ansökan kommit in.

•

Inkomna ansökningar efter den 1 juli, 2016 behandlas enligt de kompletterande
bestämmelser om tilläggsbelopp gällande inlärningssvårigheter, skolförordningen
(2011:85) respektive gymnasieförordningen (2010: 2039).

Förlängd ansökan
Vid så kallad ”förlängd ansökan” (om tilläggsbelopp tidigare har beviljats för samma
elev) måste ansökan innehålla:
•
•

En utvärdering av de genomförda stödinsatserna och en analys av resultatet av
dessa insatser (se punkt 3 i ansökan).
En konkret beskrivning av ytterligare behov som finns och vad som planeras med
ett eventuellt förlängt tilläggsbelopp. (Se punkt 4 i ansökan).

Dokumentation
Bifoga relevant dokumentation såsom pedagogisk kartläggning och/eller
åtgärdsprogram. Har psykologisk, social eller medicinsk utredning eller andra
utlåtanden gjorts kan dessa bifogas. Handlingsplan för särskilt stöd utanför
undervisningen kan bifogas om detta inte framgår i åtgärdsplanen.

Faktorer som inte ger rätt till tilläggsbelopp
•

•
•
•
•
•
•
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Anpassning av miljön, till exempel struktur och förutsägbarhet, begränsning av
syn- och hörselintryck, mindre sammanhang
Alternativ kommunikation
Hjälp att komma igång med arbetsuppgifter och genomförandet av dessa
Hjälp att förstå sociala sammanhang
Digital teknik
Utrustning
Enstaka specialpedagogiska insatser, särskild undervisningsgrupp
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Särskilt stöd i förskola
Under 2015 beviljades tilläggsbelopp utifrån de specialpedagogiska bedömningar som
genomfördes av resursenheten under 2014. Från och med 2017-01-01 kommer
samma underlag att krävas av förskolan som har gällt för grund- och gymnasieskolan
sedan tidigare. För ansökan om tilläggsbelopp för särskilt stöd krävs:
•
•
•
•

Ifylld ansökan (e-tjänsten)
Kartläggning av barnets utveckling, behov och resurser
Handlingsplan för särskilt stöd (planering av åtgärder)
Specialpedagogiskt utlåtande

Formulär
Ansökan skrivs i, ett så kallat, e-formulär (elektronisk webbaserad ansökan) och hittas
på www.eskilstuna.se/utbildningsinspektionen och även på barn- och
utbildningsförvaltningens internportal för kommunala verksamheter.

Gäller barn och elever i Eskilstuna kommun
Ansökan kan endast sökas för barn och elever som är folkbokförda i Eskilstuna
kommun.

Ändrade förhållanden
Förskolan eller skolan är skyldig att anmäla ändrade förhållanden. Om ett barn eller
elev byter förskola/skola eller flyttar till en annan kommun, ska detta omgående
meddelas via mail till utbildningsinspektionen@eskilstuna.se med följande
information:
• Namn på förskola/skola
• Namn på barn/elev
• Ansökningsnummer
• Art och datum för förändring
Den som erhållit tilläggsbelopp på felaktiga grunder är skyldig att återbetala beloppet.

Sekretess
Observera att sekretess/tystnadsplikt kan råda för de uppgifter som lämnas. I sådana
fall ska vårdnadshavare ha uppgett sitt samtycke till att uppgifterna lämnas ut.
Underskriven blankett förvaras hos den som ansöker och skickas inte in med ansökan.

Beslut
•

•
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När ett barn eller elev är i behov av extraordinärt stöd och därmed berättigat till
tilläggsbelopp är inte närmare reglerat i skollagen utan beslutas i varje enskilt fall.
Ett beslut avseende ansökan om tilläggsbelopp kan överklagas av fristående
verksamheter till allmän förvaltningsdomstol.
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Vid övergång från förskola till förskoleklass samt mellan olika stadier i skolan kan
mottagande förskola eller skola ansöka för nästkommande termin med stöd av
dokumentation från överlämning och åtgärdsplanering av mottagandet. Beviljat
tilläggsbelopp kan i vissa fall följa med barnet eller eleven vid flytt till annan
enhet. För att detta skall kunna ske måste utbildningsinspektionen meddelas per
mail, utbildningsinspektionen@eskilstuna.se

Utbetalning
Utbetalning av tilläggsbelopp sker månadsvis, den 20, i samband med utbetalning av
grundbeloppet för både fristående och kommunala förskolor och skolor.
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