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Inledning  
Skolväsendet vilar på demokratins grund och utbildningen syftar till att barn och elever ska 
inhämta och utveckla kunskaper och värden. Förskolan är första steget i utbildningskedjan 
och ska ligga till grund för ett livslångt lärande.  

Skolans uppgift är enligt läroplanen att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och 
därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. Alla försko-
lor, skolor och fritidshem har därmed enligt skollagen en skyldighet att i olika former ge stöd 
åt barn och elever med särskilda förutsättningar och behov. 

I de fall där ett barn eller en elev har sådana omfattande behov av stöd som kräver extraordi-
nära stödåtgärder, kan fristående förskolor, skolor och fritidshem ansöka om tilläggsbelopp 
för de barn och elever som är folkbokförda i Vallentuna kommun.  

Syftet med dessa riktlinjer är att skapa förutsättningar för en rättssäker bedömning av an-
sökningar om tilläggsbelopp, vilket leder till ökad likabehandling av barn och elever med 
omfattande behov av stöd. Tilläggsbelopp kan endast sökas av fristående förskola och skola, 
inom eller utom Vallentuna kommun, men det är viktigt att barn och elever behandlas lika 
oavsett huvudman, att varje enskild individs behov fokuseras och att barnet och eleven alltid 
får möjlighet att vara delaktig utifrån sina förutsättningar. 

Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen en del av svensk lag. Utgångspunkten är att 
lagstiftarna har tagit hänsyn till barnkonventionen i utformningen av bland annat skollagen. 
Vid alla beslut som rör barn ska barnets bästa beaktas. 

Dessa riktlinjer kompletteras med barn- och ungdomsförvaltningens rutiner för hantering av 
ansökningar om tilläggsbelopp. 
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1. Barnets och elevens förutsättningar och behov 
Enligt 3 kap. 2 § skollagen (2010:800) ska alla barn och elever i samtliga skolformer och i 
fritidshemmet: 

”… ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckl-
ing för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt 
enligt utbildningens mål…”  

Det innebär att barn och elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att upp-
fylla kunskapskrav eller andra krav ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt mot-
verka funktionsnedsättningens konsekvenser.  

På motsvarande sätt ska elever som lätt når kunskapskraven ges ledning och stimulans för 
att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. 

En elev som riskerar att inte uppfylla utbildningens mål har rätt till stöd i form av extra an-
passningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. Om sådana anpassningar inte är 
tillräckliga ska rektor utreda om eleven har behov av särskilt stöd. Särskilt stöd avser insat-
ser av mer ingripande karaktär, ofta mer varaktiga, som i många fall inte är möjliga att ge-
nomföra inom ramen för den ordinarie undervisningen. Förskolans, skolans eller fritids-
hemmets kostnader för åtgärder inom ramen för extra anpassningar och särskilt stöd täcks 
av grundbeloppet. 

I några fall räcker inte insatser inom ramen för extra anpassningar och särskilt stöd och 
stödbehovet avviker väsentligt från vad som normalt kan hänföras till det generella stöd som 
skolan är skyldig att tillhandahålla. I dessa fall kan förskolan, skolan eller fritidshemmet, ut-
över grundbeloppet, ansöka om tilläggsbelopp hos barnets eller elevens hemkommun.  
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Med tilläggsbelopp avses ersättning för assistent med relevant utbildning och kompetens di-
rekt kopplat till det enskilda barnet eller eleven och anpassning av lokaler. I vissa fall kan 
tilläggsbelopp komma ifråga även när det gäller extraordinära stödåtgärder som tillgodoser 
behov som barnet eller eleven har i undervisningssituationen, exempelvis när ett barn eller 
en elev har stora inlärningssvårigheter. 

2. Resursfördelning 
Kommuner ska fördela resurser till utbildningen inom skolväsendet efter barnens och ele-
vernas olika förutsättningar och behov. 

2.1 Grundbelopp 
Vallentuna kommun finansierar utbildning för elever folkbokförda i Vallentuna genom bi-
drag, där ett grundbelopp per elev används som beräkningsgrund. Samma beräkningsgrund 
används för kommunala som fristående verksamheter. Grundbeloppet ska normalt täcka de 
sammantagna kostnaderna för utbildningen av eleverna vid skolan. Beräkningen utgörs av 
ett schablonbelopp per elev och kostnaden för undervisningen av en enskild elev är inte 
kopplat till grundbeloppets storlek för den eleven. Grundbeloppet beräknas istället utifrån 
antal tillsatta elevplatser. Det betyder att undervisningen för en elev kan vara dyrare än 
undervisningen av en annan elev.  

På samma sätt som för kommunala förskolor, skolor och fritidshem ska en fristående huvud-
man – inom ramen för sina normala resurser (inklusive grundbelopp) - kunna anpassa sin 
organisation och sin undervisning så att hänsyn tas till barnets/elevens behov och förutsätt-
ningar.  

Kostnaden för att utreda en eller flera elevers eventuella behov av särskilt stöd i syfte att nå 
utbildningens mål, upprättande av åtgärdsprogram och stöd i form av extra anpassningar 
eller särskilt stöd, är direkt kopplat till undervisning och ingår i grundbeloppet. Här inräk-
nas även läromedel och utrustning för särskilt stöd.  

2.2 Tilläggsbelopp 
Tilläggsbelopp ska utgå för ett enskilt barn eller enskild elev som har stora svårigheter att 
följa verksamheten eller undervisningen och som behöver kompensatoriska hjälpmedel, utö-
kat vuxenstöd eller annan insats under stor del av skoldagen. Stödåtgärderna ska vara extra-
ordinära och väsentligt skilja sig från det som normalt ryms inom ordinarie undervisning. 
Eftersom tilläggsbelopp endast ska lämnas i undantagsfall är kravet för att ersättning ska 
utgå högt ställt och möjligheterna att begära extra resurser för barn och elever i behov av 
särskilt stöd är mycket begränsade. En extraordinär stödåtgärd ska leda till att mer bety-
dande resurser måste avsättas för en enskild individs räkning.  

Kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplade till ett enskilt barn eller enskild elev 
och ha samband med hans eller hennes extraordinära behov och förutsättningar.  

Det krävs att barnets eller elevens stödbehov klarläggs och bedöms, exempelvis inom ramen 
för den utredning och den handlingsplan eller det åtgärdsprogram som rektor ansvarar för. 
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En utredning måste klart visa att barnet eller eleven har ett behov av extraordinära stödin-
satser, eftersom tilläggsbelopp endast ska lämnas i undantagsfall. Hemkommunen är inte 
skyldig att betala tilläggsbelopp för ett barn eller elev, om betydande organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.  

3. Ansökan och bedömning 

3.1 Ansökan 
Fristående huvudmän för förskola, skola och fritidshem kan ansöka om tilläggsbelopp för 
visst barn eller elev.  

Ansökan görs digitalt på vallentuna.se.  

3.1.1 Tidpunkt för ansökan 

För att uppnå en rimlig handläggningstid ska ansökan om tilläggsbelopp inför vårtermin in-
komma senast den 22 januari och inför hösttermin alternativt kommande läsår, senast den 
15 april, eller så snart huvudmannen får kännedom om eller kan konstatera barnets eller ele-
vens omfattande behov av stöd i form av extraordinära stödåtgärder. 

3.1.2 Individanpassad ansökan 

Det framgår av skollagen, dess förarbeten samt praxis, att tilläggsbelopp ska grunda sig på 
en individuell bedömning. Det innebär att Vallentuna kommun ställer höga krav på indivi-
danpassade ansökningar. Följande krav gäller även vid förnyad ansökan om tilläggsbelopp 
för enskilt barn eller enskild elev: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuell kartläggning och pedagogisk utredning av barnets eller elevens för-
utsättningar och behov 

Beskrivning och utvärdering av tidigare stödinsatser  

 
Redogörelse för barnets eller elevens omfattande behov av stöd (extraordinära 
stödinsatser) 

 
Redogörelse för respektive åtgärd som planeras eller som vidtagits i elevens lärmiljö 
och organisatoriskt kopplat till barnets eller elevens omfattande behov av stöd 

 
Redogörelse för kostnader direkt kopplade till extraordinära stödinsatser  

 

Redogörelse för barnets eller elevens mål som ska uppnås med hjälp av respektive 
åtgärd 

 

https://www.vallentuna.se/forskola-och-skola/sarskilda-behov-extra-stod/tillaggsbelopp-for-barn-i-behov-av-extraordinara-stodatgarder/
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3.2 Bedömningsgrunder 
Vid bedömningen av en ansökan om tilläggsbelopp är det barnets eller elevens förutsätt-
ningar och behov som styr. Bedömningsgrunderna förutsätter därför att kraven på en indivi-
danpassad ansökan är uppfyllda.  

Tilläggsbelopp utgår inte om åtgärder inom ramen för särskilt stöd inte är uttömd. 

4. Beslut 
Beslut om att avslå eller tillstyrka ansökan om tilläggsbelopp fattas när en komplett ansökan 
inkommit. Vallentuna kommun kan begära kompletteringar från huvudman om ansökan be-
döms vara bristfällig.  

Ett beslut fattas individuellt för varje barn eller elev och kan avse en termin eller ett läsår. 

Beslut om avslag innebär inte att barn-och ungdomsförvaltningen anser att något stödbehov 
inte föreligger. 

5. Uppföljning och utvärdering  
En fristående huvudman som erhållit tilläggsbelopp ska inkomma med en uppföljning och 
utvärdering – oavsett om huvudmannen avser att förnya ansökan eller inte.  

Uppföljning och utvärdering ska som minst besvara följande frågor: 

- Vilka resurser har använts och hur kopplas dessa till barnet eller eleven?  
- Hur har åtgärderna genomförts och hur kopplas dessa till barnet eller eleven? 
- På vilket sätt har tilläggsbeloppet bidragit till en ökad utveckling och måluppfyllelse 

hos barnet eller eleven? 

Vid förnyad ansökan görs uppföljning och utvärdering inom ramen för ansökan. 
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