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Sammanfattning
Barn och elever med särskilda behov har enligt skollagen rätt till särskilt stöd.
Resurser för det särskilda stödet ska dels vara inkluderat i det så kallade
grundbeloppet och förskolor och skolor ska anpassa sin verksamhet.
Grundbeloppet ska täcka ersättning för undervisning, omsorg, pedagogisk
verksamhet, digitala läroverktyg, pedagogiskt material och utrustning, elevhälsa,
specialpedagogiska insatser, måltider, administration, mervärdesskatt samt
lokalkostnader.
För elever med ett mer omfattade behov av särskilt stöd ska kommunen utöver
grundbeloppet betala ut ett tilläggsbelopp som avser ersättning för exempelvis
assistentstöd, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder.
Tilläggsbeloppets omfattning ska vara individuellt bestämt och kopplat utifrån
elevens behov. (Skollagen 2010)
I Eskilstuna kommun fördelas tilläggsbelopp enligt en resursfördelningsmodell som
infördes 2012 med likvärdig hantering mellan kommunala såväl som fristående
förskolor och skolor.
Kommunfullmäktige beslutade år 2017 om nya kriterier för tilläggsbelopp för
samtliga skolformer samt överflyttning av nämndansvaret för tilläggsbelopp
(KSKF/2016:527) och grundskolenämnden har sedan 1 januari 2018 ansvaret för
tilläggsbelopp.
Genom åren har behoven av extraordinärt stöd till barn och elever och
kostnaderna för tilläggsbelopp ökat. Därtill har ett antal rättsfall visat på brister i
hur Eskilstuna kommuns arbetar med tilläggsbelopp. Mot bakgrund av detta
tillsattes barn- och utbildningsförvaltningen under våren 2020 en utredning som
skulle se över nuvarande hantering av tilläggsbelopp.
Utredningen har genomförts av serviceförvaltningen genom dokumentstudier,
statistikinsamling och intervjuer. Resultatet redovisas i följande rapport.
Utredningen har visat på utmaningar i hur Eskilstuna kommun arbetar med
tilläggsbelopp både vad gäller ansökningsprocessen och bedömningskriterierna.
Den sammanfattande rekommendationen är att 1) bibehålla nuvarande modell för
tilldelning av tilläggsbelopp men skapa förenklingar och en digitaliserad
ansökningsprocess, eller 2) Ta bort ansökningsförfarandet för kommunala
förskolor och skolor och utveckla en ny modell för tilldelning av tilläggsbelopp.
Oavsett vägval behöver även kriterierna som ligger till grund för bedömningar ses
över och revideras.
Frågan om tilläggsbelopp är komplex och svårigheten ligger många gånger i
bedömningen av vad som är omfattande stödbehov och vad förskolor och skolor
ska klara inom grunduppdraget. Behoven finns där och det gäller att hitta ett
system som kan svara upp oavsett finansieringsform
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Barn och elever med särskilda behov har enligt skollagen rätt till särskilt stöd.
Resurser för det särskilda stödet ska dels vara inkluderat i det så kallade
grundbeloppet och förskolor och skolor ska anpassa sin verksamhet.
Grundbeloppet ska täcka ersättning för undervisning, omsorg, pedagogisk
verksamhet, digitala läroverktyg, pedagogiskt material och utrustning, elevhälsa,
specialpedagogiska insatser, måltider, administration, mervärdesskatt samt
lokalkostnader.
För elever med ett mer omfattade behov av särskilt stöd ska kommunen utöver
grundbeloppet betala ut ett tilläggsbelopp som avser ersättning för exempelvis
assistentstöd, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder.
Tilläggsbeloppets omfattning ska vara individuellt bestämt och kopplat utifrån
elevens behov. (Skollagen 2010)
I Eskilstuna kommun fördelas tilläggsbelopp enligt en resursfördelningsmodell som
infördes 2012 med likvärdig hantering mellan kommunala såväl som fristående
förskolor och skolor.
Kommunfullmäktige beslutade år 2017 om nya kriterier för tilläggsbelopp för
samtliga skolformer samt överflyttning av nämndansvaret för tilläggsbelopp
(KSKF/2016:527) och grundskolenämnden har sedan 1 januari 2018 ansvaret för
tilläggsbelopp.
Genom åren har behoven av extraordinärt stöd till barn och elever och
kostnaderna för tilläggsbelopp ökat. Därtill har ett antal rättsfall visat på brister i
hur Eskilstuna kommuns arbetar med tilläggsbelopp. Mot bakgrund av detta
tillsattes barn- och utbildningsförvaltningen under våren 2020 en utredning som
skulle se över nuvarande hantering av tilläggsbelopp.
Detta sammantaget har bidragit till att det finns ett behov av att se över och
förändra nuvarande hantering från ansökan till beviljat tilläggsbelopp. En utredning
har därför genomförts som ska presentera ett förslag på en rättssäker och effektiv
hantering av tillägsbelopp för särskilt stöd. Slutredovisning sker hösten 2020.
Utredningen leds av en styrgrupp beståeden av förvaltningschef, skolchef,
ekonomichef och kvalitetschef. Uppdraget påbörjades den 1 juni och avslutas i
samband med att ärendet överlämnas till grundskolenämnden för vidare
behandling.

1.2 Syfte
Syftet med är att skapa en effektiv och rättssäker hantering av tilläggsbelopp.
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1.3 Metod
Utredningen har genomförts av serviceförvaltningen tillsammans med styr- och
arbetsgrupp. Datainsamling har skett dels via dokumentstudier, statistik oh
intervjuer med ett urval av förskolor, skolor och stödfunktioner.

1.4 Avgränsning
Utredningen är avgränsad till att se över nuvarande hantering av tilläggsbelopp
och lämna förslag på en ny hantering vad gäller a) Övergripande inriktning för
hantering av tilläggsbelopp b) Ekonomisk fördelning mellan förskole- grundskoleoch gymnasienämnd, samt hanteringen av kommunala och fristående förskolor
och skolor och c) förslag på fortsatt arbete – definiera nästa steg och ta fram en
beställning på nytt uppdrag.

1.5 Disposition
I följande rapport redovisas utredningens resultat. I kapitel 2 ges en
beskrivning av gällande regelverk och lokala bestämmelser. I kapitel 3 följer en
beskrivning av tilläggsbelopp i Eskilstuna kommun. En redovisning av genomförda
intervjuer ges i kapitel 4 och en analys i kapitel 5. Rapporten avslutas med ett
förslag till framtida inriktning.

2. Regelverk för tilläggsbelopp
I skollagen framhävs för- och grundskolans kompensatoriska uppdrag. Det anges
att utbildningen ska ta hänsyn till barns och elevers olika behov. Barn och elever
ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan
ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att
tillgodogöra sig utbildningen.1
I skollagen beskrivs också att alla barn och elever ska ges den ledning och
stimulans de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån
sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt
utbildningens mål. Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att
uppfylla de olika kunskapskrav som finns, ska ges stöd som syftar till att så långt
som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når
de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att
kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.2
Om det visar sig att en elev är i behov av särskilt stöd för att nå de kunskapskrav
som minst ska uppnås, ska eleven ges ett sådant stöd3. Motsvarande
bestämmelse finns vad gäller förskolan: barn som av fysiska, psykiska eller andra
skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella
1

Skollagen 1 kap. 4§ andra stycket
Skollagen 3 kap. 3§
3 Skollagen 3 kap. 8§ tredje stycket
2
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behov kräver4. Alla för- och grundskolor har enligt skollagen således en skyldighet
att ge stöd åt barn och elever i behov av särskilt stöd.

2.1 Särskilt stöd i förskola, grundskola och gymnasiet
I förskolan ska barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd
i sin utveckling ges det stöd som deras speciella behov kräver. Det innebär att
barn ska ges särskilt stöd på det sätt och i den omfattning som behövs för att
barnet ska ha möjlighet att utvecklas och lära enligt läroplanen. I Skolverkets
allmänna råd riktade mot förskola5 framgår att rektorn och arbetslaget tillsammans
bör bedöma hur verksamheten ska utformas så att barn i behov av särskilt stöd i
sin utveckling ges det stöd som deras speciella behov kräver. Det handlar om att
ta hänsyn till både det enskilda barnet och hur verksamheten kan behöva
utformas.
Exempel på åtgärder är konsultation och handledning till personalen inom det
specialpedagogiska, medicinska eller psykologiska området. En minskning av
antalet barn i barngruppen eller anpassning av lokalerna kan vara andra
stödfunktioner. Stödet kan i vissa fall ges som personalförstärkning, antingen till
barngruppen generellt eller till det enskilda barnet. I de allmänna råden framgår
också att stödinsatserna kontinuerligt bör följas upp för att utvärdera om
stödinsatserna är ändamålsenliga6. Dokumentationen sker i så kallade
handlingsplaner.
Processen för det särskilda stödet som beskrivs i skolverkets allmänna råd för
Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram riktar sig mot
grundskolan. Processen kan dock i hög utsträckning appliceras även på
förskolans arbete med särskilt stöd.
Barn och utbildningsförvaltningen organiserar det särskilda stödet för barn och
elever via sina förskolor och skolor via elevhälsoteam och liknande. Enheten Stöd
och utveckling organiserar specialpedagoger till förskolans områden och särskilda
barnhälsoteam håller på att utvecklas. Därtill finns den en central elevhälsa som
stödjer stadens kommunala grundskolor.

2.2 Grund- och tilläggsbelopp för särskilt stöd
Utifrån skollagens principer ska resurserna till förskolor och skolor fördelas,
genom grundbelopp och i vissa fall tilläggsbelopp, på lika villkor till kommunala
och fristående verksamheter. Förutsättningarna ska med andra ord vara lika för
kommunala och fristående för- och grundskolor. Tilläggsbelopp ska enligt
skollagen lämnas för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd och för
modersmålsundervisning.

4

Skollagen 8 kap. 9§ första stycket
Skolverkets allmänna råd, Skolverkets allmänna råd med kommentarer om förskolan (2013)
6 Skolverkets allmänna råd, Skolverkets allmänna råd med kommentarer om förskolan (2013)
5
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Grundbeloppet ska täcka kostnader för den pedagogiska verksamheten i förskolan
och undervisningen i grundskolan. Detta innefattar kostnader för exempelvis
pedagogiskt material, utrustning och lärverktyg. Grundbeloppet innefattar också
elevhälsa, måltider, administration och lokalkostnader.
Tilläggsbelopp ska bland annat lämnas för ett barn eller en elev som har ett
omfattande behov av särskilt stöd. Hemkommunen är dock inte skyldig att betala
tilläggsbelopp om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår
för kommunen.7
Skyldigheten att ge stöd åt barn och elever i behov av särskilt stöd ska finansieras
genom grundbeloppets kostnadsposter för pedagogisk verksamhet, undervisning
respektive pedagogiskt material och utrustning. Kostnader för till exempel stöd i
form av extraundervisning, specialpedagogiska insatser, individualiserat lärande
eller undervisning i särskild grupp eller liknande ger inte rätt till tilläggsbelopp utan
dessa stödåtgärder ska rymmas inom ramen för grundbeloppet. Möjligheterna att
begära extra resurser för barn och elever i behov av särskilt stöd ska därför ses
som mycket begränsade, vilket framkommer bland annat i regeringens proposition
Vissa skollagsfrågor del 28.
Tilläggsbelopp kan enligt skolförordningen bli aktuellt då det rör sig om
stödåtgärder av extraordinärt slag som inte har koppling till den vanliga
undervisningen. Enligt skolförordningen kan tilläggsbelopp avse kostnader för
exempelvis assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära
stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga undervisningen.9

2.3 Omvärld
Utifrån skollagens principer är det mångt och mycket kommunerna själv som
organiserar och strukturerar arbetet med tilläggsbelopp. Flertalet har den modell
som Eskilstuna kommun har. Det som skiljer är val av kriterier där vissa enbart
hanterar tilläggsbelopp för fysiska och medicinska funktionsnedsättningar och
andra likt Eskilstuna även inkluderar psykiska funktionsnedsättningar i
tilläggsbeloppen. Borås, Västerås och Gävle är exempel på kommuner som
endast tar in ansökningar om tilläggsbelopp från fristående huvudmän. Västerås
och Gävle har gått ifrån ett system där både kommunala och fristående skolor har
kunnat söka tilläggsbelopp till att hantera ansökningar enbart för fristående skolor.
Västerås och Borås har ett system där de tydligt räknar ut belopp utifrån
bedömningar som görs av elevhälsan som ska täcka motsvarande tilläggsbelopp
för den egna organisationen. Ansökningarna bedöms utifrån
kommunens stöd till elever med behov av extraordinära insatser som referens.

7

Skollagen 8 kap 21-23§§, 10 kap. 36-38§§
Vissa skollagsfrågor del 2, 2014
9 Skolförordningen 14 kap. 4-5, 8§§
8

Utredningsrapport - Tilläggsbelopp

Eskilstuna kommun

2020-09-16

8 (18)

2.4 Resursfördelning i Eskilstuna kommun
Utifrån skollagens krav på bidrag på lika villkor till skolans olika huvudmän har
Eskilstuna kommuns sedan 2012 en resursfördelningsmodell till förskola,
grundskola där skolpeng årligen fastställs av kommunfullmäktige och därefter
betalas ut månadsvis till varje huvudman. Skolpengen består av ett grundbelopp
och tilläggsbelopp. I skollagen framgår att skolpengens grundbelopp inordnas i de
sju kostnadsslag som redovisas nedan.10
1. Undervisning (grundskola)
Omsorg och pedagogisk verksamhet (förskola)
2. Läromedel och utrustning (grundskola)
Pedagogiskt material och utrustning (förskola)
3. Elevhälsa (endast grundskola)
4. Måltider
5. Lokaler
6. Administration
7. Moms
Undervisning avser kostnader för rektor och annan personal med
ledningsuppgifter, skolans undervisande personal, kostnader för att utreda barns
behov av särskilt stöd, upprätta åtgärdsprogram för eleverna liksom kostnader för
extra undervisning och undervisning i särskild grupp, arbetslivsorientering,
kompetensutveckling hos personalen samt liknande kostnader. I Eskilstuna
kommun finns också ett strukturellt tillägg som bygger på elevens föräldrars
utbildningsbakgrund. Barn och utbildningsförvaltningen administrerar
utbetalningarna men fattar inga beslut om nivåer till andra huvudmän. Utöver detta
kan förskolor och skolor ansöka o tilläggsbelopp för extraordinära insatser. För att
tydliggöra lika villkor lades besluten om skolans bidrag (grundbelopp,
strukturtillägg och budget för tilläggsbelopp) på kommunfullmäktige. I nästa kapitel
kan du läsa mer om hur tilläggsbeloppet hanteras.

3. Tilläggsbelopp i Eskilstuna kommun
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. 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.
För att kunna ansöka om tilläggsbelopp krävs dock att förskolan/skolan har
genomfört extra anpassningar, genomfört pedagogisk kartläggning, tagit fram en
handlingsplan för särskilda stödåtgärder. Om dessa inte räcker till efter att de
utvärderats kan verksamheten ansöka om tilläggsbelopp genom att ange vilka
ytterligare åtgärder som måste vidtas. Om insatserna är extraordinära kan
enheten beviljas tilläggsbelopp.

10
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Barn- och utbildnigsförvaltningen har ansvar för handläggning, beslut och
utbetalning av tilläggsbeloppen sedan 1 januari 2018. Dessförinnan var det
kommunledningskontoret som hade ansvaret för tilläggsbeloppen.
Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov och kan vara
kopplat till undervisningssituationen. Prop.2015/16:134. Under 2019 tog barn- och
utbildningsförvaltningen emot 386 ansökningar varav 133 avslog. Så till antal
ligger antalet ansökningar relativt konstant bortsett från 2017 när 710 ansökningar
togs emot. Möjligt att det skulle ha skett en fortsatt ökning om kriterierna inte hade
ändrats från och med 1 januari 2018. För 2020 har det till och med augusti
månads utgång inkommit 251 ansökningar. Nedan redovisas antalet ansökningar
2015-2019, procent beviljat och ansökningar per skolform.
Tabell 1: Antalet ansökningar 2015-2019
År

2015

2016

2017

2018

2019

533

471

710

488

386

59%

68%

54%

51%

66%

Ansökningar
% Beviljat

Skälen till avslag är många gånger att behoven ska kunna tillgodoses inom ramen
för grundbeloppet. I vissa fall saknas även tydliga beskrivna även vilka insatser
förskolan/skolan satt in.
Tabell 2: Ansökningar per skolform
Skol/driftsform

2015

2016

2018

2019

Fristående förskola
Kommunal förskola
Kommunal grundskola
Kommunal gymnasieskola

18
108
381
4

20
141
280
6

14
153
298
2

17
110
229
7

Fristående grundskola
Fristående gymnasieskola

21
1

23
1

21
0

19
1

533

471

488

386

Totalt ansökningar

3.1 Bedömningskriterier
Beslut om tilläggsbelopp fattas utifrån barn och elevers behov och fastställda
bedömningskriterier som antogs av kommunfullmäktige 2017 som gäller a)
Fysiska, b) Medicinska c) Psykiska. Det är alltid det enskilda barnets och elevens
behov och situation som avgör om tilläggsbelopp betalas ut eller inte. Vid avslag
har en bedömning gjorts att det särskilda stödet inte är sådant att det kräver
extraordinära insatser utanför den vanliga undervisningen. Finansieringen av det
särskilda stödet ska då istället ske inom ramen för grundbeloppet.
A. Barn/elev har sjukdomar och/eller skador som gör
det omöjligt eller kraftigt försvårar
- förflyttningar
- av- och påklädning
- intag av måltider
- personlig hygien
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- toalettbesök
B. Barn/elev har allvarliga sjukdomar som medför risk för barnets/elevens liv om
inte övervakning och medicinering sker.
C. Barn/elev har grava psykiska funktionshinder där barnet/eleven
- 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 med självskadebeteende och/eller
suicidhandling
3.2 Ansökningsprocessen
Det är rektor på förskola eller skola som ansöker om tilläggsbelopp hos barn- och
utbildningsförvaltningen. En ansökan kan göras när som helst under året och
handläggningstiden för en komplett ansökan är vanligtvis fyra månader. Ansökan
ska innehålla en komplett dokumentation med beskrivning av barnet och elevens
behov och en handlingsplan ska ha upprättats. Förvaltningens handläggare
bedömer ansökan, begär in kompletteringar och beslutar på delegation om
tilläggsbelopp. Detta görs utifrån de handlingar som har kommit in där det tydligt
behöver framgå det specifika behovet. Beslut om bifall eller avslag meddelas
förskola och skola. Utbetalning sker sedan retroaktivt. I vissa fall följer
tilläggsbeloppet med om barnet/elever byter förskola/skola.
3.3 Tillämpning av bedömningskriterier
Bedömningskriterierna tillsammans med inkomna handlingar, dokumentation och
beskrivningar av barnets behov utgör tillsammans grunden för beslut om
tilläggsbelopp. Bedömning av behov av tilläggsbelopp för medicinska och fysiska
funktionsnedsättningar fungerar regelmässig bra. Förskolor och skolor har inte har
något medicinskt ansvar för barn/elever och därför beviljas dessa i regel oftast då
behoven är stora och tydligt beskrivna. Vad gäller det sista bedömningskriteriet
uppstår många gånger svårigheter med tillämpning då behovsbilden och
beskrivningarna inte alltid är lika tydlig när det gäller psykiska
funktionsnedsättningar. Majoriteten av ansökningarna görs för psykiska
funktionsnedsättningar.
Tabell 3: Antalet behandlade ansökningar, bifall och avslag 2019-2020, per
bedömningskriterium A-C*

A Bifall helt eller delvis
A Avslag
B Bifall helt eller delvis
B Avslag
C Bifall helt eller delvis
C Avslag
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VT
2019
55
5
15
1
84
67

HT
2019
54
2
22
0
65
42

VT
2020
94
5
39
1
111
42

HT
2020
56
5
39
1
78
36
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*Notera att redovisningen för vårterminen 2019 och 2020 ingår ansökningar som inkom
året innan med behandlas och beslutade 2019 respektive 2020.

3.4 Kostnader för tilläggsbelopp
Hanteringen av tilläggsbelopp för extra ordinära stödinsatser för barn och unga har
förändrats genom åren. Barn och utbildningsförvaltningen tog över ansvaret i
januari 2018 och nya kriterier togs fram som minskade kostnaderna för
tilläggsbelopp. Under 2019 betaldes 47 miljoner kronor ut i tilläggsbelopp för
personalförstärkning på förskolor och skolor och anpassningar i miljön. Sedan juli
2020 betalas tilläggsbelopp ut för faktiska kostnader. För 2020 har förvaltningen
fått en förstärkning med 11,5 mkr för att hantera årets utfall. Nedan redovisas
fördelningen per skolform för åren 2017, 2018 och 2019.
Tabell 4 Kostnder för tilläggsbelopp fördelat per skolform i miljoner kronor

2017
Kommunala enheter

Modersmål

Totalt

Förskolan
Grundskolan
Grundsärskolan
Gymnasieskolan
Gymnasiesärskolan

24,6
42,6
0,2
0,8
0,4

0,0
10,3
0,0
2,7
0,0

24,6
52,8
0,2
3,5
0,4

Totalt kommunala enheter

68,6

12,9

81,6

Fria förskolor och skolor

Extra resurser

Modersmål

Totalt

Förskolan
Grundskolan
Gymnasieskolan

3,6
1,9
0,0

0,0
2,4
0,0

3,6
4,2
-

Totalt fria förskolor och skolor

5,5

2,4

7,9

74,2

15,3

89,5

Summa Tilläggsbelopp
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2018
Kommunala enheter

Extra resurser

Modersmål

Totalt

Förskolan
Grundskolan
Grundsärskolan
Gymnasieskolan
Gymnasiesärskolan

22,0
34,4
0,4
0,7
0,6

0,0
11,1
0,1
2,2
0,0

22,0
45,4
0,4
2,9
0,6

Totalt kommunala enheter

58,1

13,3

71,4

Fria förskolor och skolor

Extra resurser

Modersmål

Totalt

Förskolan
Grundskolan
Gymnasieskolan

3,1
1,8
0,5

0,0
3,1
0,0

3,1
4,9
0,5

Totalt fria förskolor och skolor

5,5

3,1

8,6

63,6

16,5

80,1

Summa Tilläggsbelopp

2019
Kommunala enheter

Extra resurser

Modersmål

Totalt

Förskolan
Grundskolan
Grundsärskolan
Gymnasieskolan
Gymnasiesärskolan

17,3
25,4
0,2
0,7
0,1

0,0
10,2
0,1
1,8
0,0

17,3
35,6
0,3
2,5
0,1

Totalt kommunala enheter

43,6

12,1

55,7

Fria förskolor och skolor

Extra resurser

Modersmål

Totalt

Förskolan
Grundskolan
Gymnasieskolan

2,7
1,3
0,2

0,0
3,0
0,0

2,7
4,4
0,2

Totalt fria förskolor och skolor

4,3

3,0

7,3

47,9

15,1

63,0

Summa Tilläggsbelopp

3.5 Uppföljning av tilläggsbelopp
Det görs idag inte någon systemisk uppföljning av hur tilläggsbeloppet används för
extraordinära insatser för barn och elever.
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4. Redovisning av intervjuer
Under juni och juli 2020 genomfördes intervjuer med rektorer, specialpedagoger,
elevhälsoteam och utredare för ett urval av förskolor och skolor i Eskilstuna
kommun.

4.1 Handläggningsprocessen
Tilläggsbelopp för barn i behov av extraordinära insatser handläggs och beslutas
av två utredare på barn- och utbildningsförvaltningen vars uppdrag är att ta emot,
bedöma ansökningar, i vissa fall begära in kompletteringar samt bedöm och
besluta om tilläggsbelopp. Fastställda bedömningskriterier används som
vägledning. Det är förskolorna och skolorna själva som genom rektor ansöker om
tilläggsbelopp. Förvaltningen tar årligen emot ett stort antal ansökningar om
tilläggsbelopp. Det kan ta upp till fyra månader att få ett beslut om tilläggsbelopp.
Många ansökningar avslås då dessa inte bedöms vara extra ordinära stödåtgärder
som skall beviljas med tilläggsbelopp utan särskilt stöd ska bekostas från
skolpengen/grundbeloppet. Många får avslag för att de ansöker innan
barnet/eleven har börjat i verksamheten eller innan man har satt in stödet.
Tilläggsbelopp för medicinska och fysiska beviljas i regel alltid utifrån barnens
behov. Fler och fler söker däremot tilläggsbelopp för psykiska stödbehov;
depressioner, ångestsyndrom, självskadebeteende och suicidproblematik.
I intervjuerna framför förvaltningens utredare att det har gjorts ett arbete med att
utveckla processen för tilläggsbelopp under fem års tid. Blanketterna,
informationen har förtydligats och besök har gjorts på förskolor och skolor. En bra
dialog med förskolor och skolor har upparbetats. Svårigheten som beskrivs är att
många förskolor och skolor söker för behov som ska täckas inom ramen för det
grundbelopp som tilldelas skolorna. Tilläggsbeloppet ska täcka extraordinära
insatser och inte särskilt stöd generellt.
Det beskrivs även finns en stor variation i hur ansökningarna är formulerade och
brister i beskrivningarna av barn och elevers behov. Symptomen för
funktionsvariationen beskrivs istället för behov som barnet/eleven har i den miljö
denne befinner sig i. Många gånger är det svårt att i ansökningarna se om barnet
får den typ av stöd den är i behov och det saknas beskrivningar om hur
förskolorna/skolorna arbetar med barnet/eleven i ordinarie klass. Tilläggsbelopp
ska enbart sökas där det finns ett extraordinärt stödbehov, inte för särskilt stöd
generellt. Många gånger söker förskolor och skolor för sådant som ska klarar inom
sitt grunduppdrag. Det finns också en stor osäkerhet i hur tilläggsbeloppen
användas och om barn behov tillgodoses. Vid en förnyad ansökan ska
utvärderingar lämnas in som beskriver stödet och fortsatt behov. Dessa är många
gånger bristfälliga och det saknas beskrivningar av hur tilläggsbeloppet har
använts.
Det finns också en stor skillnad i hur enheterna arbetar med särskilt stöd och när
och i vilken omfattning man ansöker om tilläggsbelopp och i intervjuerna lyfts att
det saknas en tydlig organisation och en uttalad resurs med ansvar för att leda,
stödja och utvärdera det särskilda stödet i Eskilstuna. Ansvaret ligger idag enkom
på förskolors och skolors rektorer och organisationen ser olika ut och
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förutsättningarna för förskolorna och skolorna varierar. Frågan är vem som följer
upp det särskilda stödet för barn och elever på förvaltningsnivå? Vem stödjer
arbetet med det särskilda stödet? Frågan om tilläggsbelopp handlar egentligen om
så mycket mer än tilläggsbelopp.
Förbättringsförslag
• Hur arbeta med det särskilda stödet i Eskilstuna? Likvärdighet.
• Kompetenshöjande insatser och utbildningar
• Organisation för det särskilda stödet – uttalade resurser med ansvar för att
samordna, utvärdera och analysera det särskilda stödet.
• Samtala och diskutera behov med förskolor och skolor i samband med
ansökan.

4.2 Förskolan
Det är rektor på förskolan som ansöker om tilläggsbelopp för barn i förskola som
är folkbokförda i Eskilstuna kommun. Det gäller både för kommunala såväl som
fristående. 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. Ansökan kan göras när som helst under året.
Förskolorna söker vanligtvis för personalresurs och anpassningar i miljön samt
mindre grupper.
I intervjuerna med förskolans rektorer och specialpedagoger framförs att stödet
och kommunikationen med förvaltningens handläggarstöd fungerar
bra. Blanketten har blivit tydligare och dialogen har förbättrats. Däremot
efterfrågas en tydligare definition av vad som menas med omfattande och
extraordinärt stöd och det kan finnas anledning att ta fram specifika kriterier för
förskolan. Behov lyfts även om att förenkla och digitalisera ansökningsprocessen.
Vidare framförs att det är korta beslutsperioder för barn som kommer att ha ett
stadigvarande behov under flera år. En fördel som lyfts är at tilläggsbeloppet följer
över till grundskolan.
Förskolans rektorer och specialpedagoger beskriver arbetet med ansökningarna
som omfattande och tidskrävande. Likvärdigheten i ansökningarna beskrivs som
en utmaning och kvaliteten i ansökningarna avgör många gånger om
tilläggsbelopp beviljas eller ej. Förskolorna jobbar på olika sätt med
ansökningarna. Ibland deltar specialpedagogerna som stöd. Specialpedagogerna
är viktiga i ansökningsförfarandet för att vi ska fånga behoven. Kompetenshöjande
insatser genomförs för att höja kvaliteten i ansökningarna.
Även från förskolan beskriver ett stort stödbehov hos barn med neuropsykiatrisk
diagnos inom autismspektrat som allt för sällan tillgodoses via tilläggsbelopp.
Förbättringsförslag
•
•
•
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Specifika bedömningskriterier för förskolan.
Utbildningar och kompetensutveckling i särskilt stöd.
Begreppet extraordinärt behöver definieras och tydliggöras.
Tilläggsbelopp för barn med neuropsykiatrisk diagnos inom autismspektrat
– hur säkerställa stödbehov?

4.3 Grundskolan
Tilläggsbelopp för elever grundskolan fungerar på samma sätt som i förskolan. Det
är rektor på skola som ansöker om tilläggsbelopp. Många gånger fungerar
elevhälsoteamet eller en skolas kurator som stöd. Ansökan göras när som helst
under året. Skolorna ansöker vanligtvis för resursförstärkning till eleven eller
anpassningar i miljö.
I intervjuerna med skolorna beskrivs arbetet med ansökan om tilläggsbelopp som
omfattande och tidkrävande med mycket dokumentation. Stöd och kommunikation
med förvaltningens utredredare fungerar bra. Samtidigt framföras att
förutsättningarna för ansökan ofta förändras. Blanketten ändras och omformuleras
och det är långa handläggningstider, upp till 12 veckor. Skolorna behöver sätta in
resurser men vet inte om de får budgettäckning för dessa. Därtill får skolorna inte
full kompensation och budgettäckning.
Även skolorna ställer sig frågande till varför det är så korta beslutsperioder och
varför tilläggsbeloppet inte följer med barnet om hen byter skola. Svårigheten med
detta är att få till en kontinuitet och en bra planering. För många barn finns det en
varaktig funktionsnedsättning. Samtidigt framförs vikten av att skolorna strävar
efter att barnen ska kunna klarar sig själva och att skolorna ska klara av barnen
utan tilläggsbelopp. Av den anledningen är det bra att ansökningarna omprövas
och utvärderas.
Tilläggsbelopp för fysiska och medicinska funktionsnedsättningar beviljas och
processen fungerar väl. Tilläggsbelopp för psykiska funktionsnedsättningar och då
framförallt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom autismsspektrat beviljas
däremot mer sällan, inte minst efter senaste ändringen av kriterierna. Detta
beskrivs ha medfört stora svårigheter. Hur säkerställa dessa barn stödbehov?
Likvärdigheten i ansökningar och beviljade medel beskrivs som en utmaning. Hur
görs bedömningarna? På vilka grunder? Mycket beror på hur ansökan är
formulerad, ansökans kvalitet styr mer än det faktiska stödbehovet. Flera beskriver
det som att man måste formulera sig rätt för att få ett tilläggsbelopp. Frågan är
också vad som avgöra antalet stödtimmar? Många gånger saknas en motivering
till beslutet. Styrkan beskrivs däremot vara att tilläggsbelopp tilldelas utifrån
faktiska behov och inte generellt. Det skapar en mer rättssäker process med ett
ansökningsförfarande framför en generell tilldelning.
Avslutningsvis lyfter flera skolor att det finns en social oro och psykisk ohälsa
bland barn – detta måste vi lösa ändå även om det inte kan göras med
tilläggsbelopp. Många gånger handlar det om hur skolorna arbetar med det
särskilda stödet och hur samhället i stort kan skapa en trygg framtid för
Eskilstunas barn och elever.
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Förbättringsförslag
•
•
•
•
•
•
•

Snabbare, enklare process.
Dialog i samband med ansökan.
Förenklingar och längre beslutsperioder där det tydligt finns varaktiga
fysiska, medicinska och fysiska, stödbehov.
Tilläggsbelopp för barn med neuropsykiatrisk diagnos inom autismspektrat
– hur säkerställa stödbehov?
Tilläggsbelopp för fysiska och medicinska och ökat grundbelopp för att
möta upp behov av stödresurser för barn med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar inom autismsspektrat.
Förenkla utvärderingen i ansökan.
Börja jobba tidigare och sätt in åtgärder i tid.

4.5 Sammanfattning
I intervjuerna beskrivs fler utvecklingsområden vad gäller bedömningskriterierna,
ansökningsprocessen och det särskilda stödet i Eskilstuna kommun. Det som
genomgående framförs är behov av en förenklad, tydligare och snabbare
ansökningsprocess för tilläggsbelopp. Samtidigt har mycket av den här typen av
utvecklingsarbeten redan gjorts. Nästa steg i arbetet är att digitalisera
ansökningsprocessen, vilket skulle spara både tid och pengar för verksamheterna.
Längre beslutsperioder för stadigvarande behov, kortare handläggningstid och
förenklade utvärderingar är några utvecklingsområden. Barn med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom autismsspektrat lyfts särskilt som
en grupp där kriterierna inte är fulltaliga. Utifrån det kan det finnas ett behov av att
se över och revidera kriterierna och då framförallt bedömningskriteriet, psykiska
funktionsnedsättningar. Frågan är om kriterierna ska ta höjd för ytterligare behov
eller om det ligger som en del i grunduppdraget. Vidare efterfrågas
kompetenshöjande insatser om barn och elever i behöv av särskilt stöd samt en
organisation för det särskilda stödet som kan leda, stödja och följa utvecklingen.

5. Analys
Förskolor och skolor har ansvaret för det särskilda stödet och tilläggsbeloppet ska
enbart användas när det stödet inte är fullgott och det enskilda barnet/eleven
behöver extra ordinära insatser. Frågan om tilläggsbelopp är komplex och
svårigheten ligger många gånger i bedömningen av vad som är omfattande
stödbehov och vad förskolor och skolor ska klara inom grunduppdraget. Behoven
finns där och det gäller att hitta ett system som kan svara upp oavsett
finansieringsform. Redan nu finns det anledning att tydliggöra vad som ingår i
grund – och tilläggsbeloppet.
Tilläggsbelopp ska tilldelas utifrån en individuell bedömning och handlar i grunden
om rättssäkerheten för det enskilda barnet. Samtidigt finns det stora utmaningar
med nuvarande modell och intervjuerna vittnar om stora utmaningar vad gäller
likvärdigheten. Många gånger är det kvalitet i ansökningarna som styr vem som
ska få stöd och inte. Hur verksamheten arbetar med särskilt stöd i övrigt och hur
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skicklig verksamheten är på att formulera och motivera sig i en ansökan ska inte
styra vilka insatser ett barn/elev får eller ej. Kompetenshöjande insatser har lyfts
av flera som ett konkret förbättringsförslag.
Flera vittnar även om att ansökningsprocessen är omfattande och tidskrävande
och den ekonomiska förutsägbarheten är svår. Samtidigt har det bedrivits ett stort
utvecklingsarbete med att förenkla processen. Att digitalisera processen skulle
vara nästa steg. Det skulle frigöra tid och förenkla processen för alla parter.
Uppföljningar och ekonomiska beräkningar skulle förbättras.
Vad gäller bedömningskriterierna är det framförallt kriteriet C) Psykiska
funktionsnedsättningar, som problematiseras och flera menar att det både är brett
och snävt. Det är framförallt barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
med diagnos inom autismspektrat, vars behov inte alltid täcks in av kriterierna,
trots att det kan finnas ett omfattande stödbehov. Det är också här det finns flest
avslagna ansökningar. Både förskolorna och skolorna vittnar om att det finns ett
enormt stödbehov hos denna grupp barn och det finns behov av både
kompetenshöjande insatser och kanske även en organisation. Här är frågan om
kriterierna ska göras om och kompletteras eller om grundbelopp fortsatt ska
finansiera insatser för denna målgrupp. Samtidigt får det inte glömmas bort att
oavsett vad kriterierna och tilläggsbelopp tar höjd för så har förskolor och skolor
enligt skollagen en skyldighet att sätta in insatser. I det allra flesta fall är det
grundbeloppet som ska finansiera insatser.
Sammantaget har intervjuerna visat på att det finns flera utmaningar och det finns
vägval att göra, stora som små. Behovet av en förändring är stort.
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6. Rekommendation
Utredningens syfte har varit att se över nuvarande hantering och presentera
förslag inriktning som är rättssäker och kostnadseffektiv. Ett stort arbete har gjorts
de senaste åren med att utveckla processen. Å ena sidan finns det stor anledning
att fortsätta den utvecklingen. Frågan är dock om det går att lösa de
frågeställningar som har uppstått kring nuvarande hantering. Kanske förvaltningen
skulle tjäna mer på att göra en omstart och utveckla en ny modell. Utredning
presenterar där nedan två alternativa vägval:
1. Bibehålla nuvarande modell för tilldelning av tilläggsbelopp
a) Förenkla och digitalisera ansökningsprocessen för att minska
administration och frigöra tid för förskolor och skolor.
b) Se över och revidera bedömningskriteriet som rör psykiska
funktionsnedsättningar (c)
c) Tydliggör regelverket för grundbelopp och tilläggsbelopp,
d) Kompetenshöjande insatser kring särskilt stöd.
2. Ta bort ansökningsförfarandet för kommunala förskolor och skolor,
a) Utveckla en ny modell för tilldelning av medel för extraordinära insatser
för barn och elever på kommunala förskolor och skolor,
b) Individuella bedömningar och dokumentation är dock fortsatt
nödvändiga för att avgöra behovet är extraordinärt stöd och säkerställa
rättssäkerheten för det enskilda barnet/eleven.
c) Se över och revidera bedömningskriteriet som rör psykiska
funktionsnedsättningar (c)
d) Kompetenshöjande insatser kring särskilt stöd.
En närmare konsekvensanalys behöver göras i nästa steg. Oavsett vilken
inriktning förvaltningen väljer är rättssäkerheten för det enskilda barnet/eleven
avgörande. Behoven finns där och måste tillgodoses oavsett finansieringsform och
hur förvaltningen väjer att arbeta med tilläggsbelopp.

Utredningsrapport - Tilläggsbelopp

