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Information inför ansökan om tilläggsbelopp 

För barn/elever i förskola och skola, med omfattande behov av särskilt stöd som kräver 
extraordinära stödåtgärder 

Verksamheten i förskola och skola ska anpassas till alla barn. Barn och elever i behov av särskilt 
stöd ska få stöd som är utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de 
utvecklas så långt som möjligt. För många barn och elever är en generellt god kvalitet i förskola 
och skola det viktigaste (1 skolverkets allmänna råd, måluppfyllelse i förskolan). 

Rektor har ett särskilt ansvar för att verksamheten utformas så att barn och elever i behov av 
särskilt stöd får det stöd, den hjälp och de utmaningar de behöver. För att säkerställa att 
insatserna är tillräckliga och fungerar behöver de dokumenteras och kontinuerligt följas upp och 
utvärderas (2 skollagen 8 kap. 9 § och Lpfö-98/18). 

Av Skolverkets allmänna råd, måluppfyllelse i förskolan, framgår att huvudmannen och rektorn 
ska ha rutiner för hur barnets bästa utreds och för hur barnets bästa kan beaktas i beslut som 
påverkar barn och elever i förskola och skola. 

Grundbelopp: 

Den absoluta merparten av kostnaderna för särskilt stöd ska täckas av grundbeloppet. I 
förskolans grundbelopp ingår ersättning för omsorg och pedagogisk verksamhet, pedagogiskt 
material och utrustning, måltider, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. I skolan 
avser grundbeloppet undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, administration, mervärdesskatt 
och lokalkostnader. 

Tilläggsbelopp: 

Tilläggsbelopp ska enligt skollagen lämnas för barn och elever som har ett omfattande behov av 
särskilt stöd. Ett barn/elev har alltid rätt att få sitt stödbehov tillgodosett oavsett om 
tilläggsbelopp beviljas eller inte. 

Tilläggsbelopp kan sökas för barn/elev som är folkbokförda i Eskilstuna kommun. För 
tilläggsbelopp krävs att barnet/eleven har ett omfattande behov av särskilt stöd samt att det är 
fråga om extraordinära stödinsatser. Insatserna ska också vara frekventa och varaktiga. 

Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov och kan vara kopplat till 
undervisningssituationen. Prop.2015/16:134. 

Se information på skolverket; Ansöka om tilläggsbelopp - Skolverket 

När man kan söka tilläggsbelopp: 

Kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun beslutade den 23 november 2017, att tilläggsbelopp 
för barn med behov av extraordinära stödinsatser ska bedömas utifrån nedanstående kriterier 
(KSKF/2016:527). Revidering har skett 24 november 2021 §254 Revidering av kriterier för 
ansökan om tilläggsbelopp och tillägg har gjorts med följande formulering: ”Omfattande, 
varaktiga och frekventa behov på grund av:” (KSKF/2021:160). 

A. Barn/elev har sjukdomar och/eller skador som gör det omöjligt eller kraftigt försvårar 

- förflyttningar 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/organisera-tidigt-stod-och-extra-anpassningar/ansoka-om-tillaggsbelopp


- av- och påklädning 

- intag av måltider 

- personlig hygien 

- toalettbesök 

B. Barn/elev har allvarliga sjukdomar som medför risk för barnets/elevens liv om inte 
övervakning och medicinering sker. 

C. Barn/elev som har grava psykiska funktionsnedsättningar som yttrar sig i något av följande 
svårigheter och beteendeproblematik: 

- inte kan göra sig förstådd 

- inte kan förstå sin omgivning 

- har behov av aktivt stöd vid förflyttning, måltider, personlig hygien och toalettbesök 

- uppvisar allvarliga ångestsymtom och oro med isolerings problematik, utåtagerande- och 
självskadebeteende och/eller suicidala handlingar som följd 

Ansökningsförfarande: 

Innan ansökan om tilläggsbelopp kan göras ska extra anpassningar och särskilt stöd ha 
genomförts på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. Detta stöd ingår i grundbeloppet. 
Dokumentation med utvärdering av extra anpassningar och särskilt stöd är en förutsättning för 
att kunna ansöka om tilläggsbelopp.  

Är de insatser som vidtagits tillräckliga kan inte ansökan om tilläggsbelopp göras. Om det 
kvarstår ett varaktigt och omfattande behov av särskilt stöd som kräver extraordinära stödinsatser 
kan ansökan om tilläggsbelopp göras. 

Ansökan ska ge en utförlig bild av barnet/elevens behov av de extraordinära stödinsatserna. Om 
stödinsatsen är en resurs/assistent ska stödet redan vara insatt, stödet ska tydligt beskrivas och 
utvärderas med konkreta exempel.  

Det är inte möjligt att villkora en stödinsats med att stödet endast ges om tilläggsbelopp beviljas. 

Till ansökan ska bifogas: 

- Kartläggning av barnet/elevens behov av stöd 

- Handlingsplan/åtgärdsprogram där det framgår hur det extraordinära stödet skall genomföras 

Dessa dokument ska ej vara äldre än fyra månader. 

Vid medicinska behov ska den senaste egenvårdsplanen bifogas. Om verksamheten har tillgång 
till intyg från läkare, logoped, psykolog eller liknande kan dessa om så önskas bifogas i sin helhet. 
Tänk på att intyg eller journaler från tex Regionen skall godkännas av föräldrarna innan det 
skickas in till förvaltningen. 

Tidigare beviljat tilläggsbelopp: 

Om förskolan/skolan söker förlängt tilläggsbelopp för barn/elev som tidigare beviljats 
tilläggsbelopp ska ansökan beskriva; 

- Utvärdering av de extraordinära stödinsatserna barnet/eleven har erhållit och som genomförts 
med hjälp av tilläggsbeloppet. 

- Beskrivning av hur verksamheten har anpassats och hur barnet/eleven har utvecklats. 

- Ny kartläggning och uppdaterad handlingsplan/åtgärdsprogram inför kommande period. 

Byte av förskola eller skola: 



Verksamheten ska meddela förvaltningen när barn/elev med beviljat tilläggsbelopp av någon 
anledning slutar på förskolan/skolan. Om inte informationen når förvaltningen blir 
verksamheten återbetalningsskyldig. 

Eventuell ny verksamhet ska meddela förvaltningen om behovet av tilläggsbelopp kvarstår och i 
så fall hur tilläggsbeloppet kommer att användas (se blankett ”Byte/avslut för barn/elev med 
beviljat tilläggsbelopp”). 

Om behov av tilläggsbelopp för barnet/eleven kvarstår ska ansökan med ny kartläggning och 
uppdaterad handlingsplan/åtgärdsprogram skickas in till förvaltningen. 

Övergång från förskola till skola: 

För ett barn med beviljat tilläggsbelopp följer beslutet i vissa fall med barnet till den nya 
verksamheten till och med oktober månad. Därefter ska verksamheten göra en ny ansökan och 
bifoga aktuell kartläggning och en ny handlingsplan/åtgärdsprogram. 

Hantering av ansökan: 

En ansökan kan göras när som helst under året och handläggningstiden för en komplett ansökan 
är vanligtvis tre månader. 

Ansökan anses komplett när kartläggning, handlingsplan/åtgärdsprogram är bifogad. Vid 
medicinska behov ska den senaste egenvårdsplanen vara bifogad. 

Ansökan ska vara korrekt undertecknad och samtliga efterfrågade uppgifter finnas med. Beslutet 
meddelas via brev till berörd rektor. 

Fristående förskolor, grundskolor och gymnasieskolor:  

Ansökan finns på; Tilläggsbelopp - Eskilstuna kommun. Skicka ansökan till: 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Eskilstuna kommun 

631 86 Eskilstuna 

 

Kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolor:  

Ansökan sker digitalt i systemet ProReNata.  

 

Principer: 

- Kartläggning och uppdaterad handlingsplan/åtgärdsprogram ska finnas innan en ansökan kan 
göras och vara underlag för ansökan. Dessa dokument får ej vara äldre än fyra månader. 

- En inkommen ansökan kan inte kompletteras under handläggningstiden om inte förvaltningen 
efterfrågar det. 

- Tilläggsbelopp kan beviljas helt eller delvis. 

- Tilläggsbelopp beviljas vanligtvis inte retroaktivt. 

- Ett avslaget beslut gäller i sex månader om inte barnets behov av extraordinära stödåtgärder 
förändrats avsevärt. 

- Verksamheten är skyldig att meddela förändring till förvaltningen. 

- Felaktigt mottaget tilläggsbelopp betalas tillbaka. 

  

https://foretag.eskilstuna.se/foretag/tillstand-och-regler/skolor/tillaggsbelopp

