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Anvisning för ansökan om tilläggsbelopp 

Grundläggande information till privata och externa 
förskolor och skolor 

Målgrupp 
 

Tilläggsbelopp kan sökas för barn/elever som är folkbokförda i Ekerö kommun och 
inskrivna i verksamhet. 

 
Tilläggsbeloppet ska vara omedelbart kopplat till ett enskilt barn/elev och ha 
samband med dennes särskilda behov och förutsättningar för att kunna delta i den 
pedagogiska verksamheten eller fullgöra sin skolgång. 

 
Av förarbetena (prop. 2008/09:171) framgår att bestämmelserna i skollagen 
(2010:800) innebär att såväl fristående som kommunala förskolor/skolor inom 
ramen för grundbelopp och strukturersättning ska kunna ge stöd åt flertalet 
barn/elever. Både fristående och kommunala verksamheter ska kunna anpassa sin 
organisation så att hänsyn tas till barnets/elevens förutsättningar. Skyldigheten att 
utreda barnens/elevernas eventuella stödbehov gäller både kommunala och 
fristående förskolor/skolor. Näst intill alla barns/elevers behov ska tillgodoses 
inom ramen för grundbelopp och strukturersättning. 

 
Grundbelopp och strukturersättning ska täcka verksamhetens samtliga kostnader 
och avser ersättning för omsorg, pedagogisk verksamhet/undervisning, 
pedagogiskt material och utrustning, elevhälsa, särskilt stöd, måltider, 
administration och lokalkostnader. Grundbeloppet ska avse ersättning för 
kostnader som normalt ingår i all undervisningsverksamhet. 

Det innebär att till exempel en placering av en elev i särskild undervisningsgrupp 
på den egna skolan eller att en elev behöver extra undervisningstid eller stöttning 
under lektionerna, inte medför rätt till tilläggsbelopp. 

Det är alltid barnets/elevens individuella stödbehov som det framträder i den 
pedagogiska verksamheten, inte barnets/elevens diagnos, som är underlag för 
bedömning av tilläggsbelopp. Behoven ska vara väl dokumenterade och tydligt 
definierade av person med specialpedagogisk, medicinsk, psykologisk eller annan 
specialistkompetens. 

 
I skollagen finns bestämmelser som reglerar fördelning av tilläggsbelopp till 
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förskolor, förskoleklasser, fritidshem, grundskolor, grundsärskolor, 
gymnasieskolor och gymnasiesärskolor med enskild huvudman (8 kap. 23 
§, 9 kap. 21 §, 10 kap. 39 §, 11 kap. 38 §, 14 kap. 17 §, 16 kap. 54 §, 17 kap. 
34 §, 19 kap. 47, 21 kap. 4 §, 25 kap. 13 §).  
 
Enligt bestämmelserna ska kommunen, utöver att fördela en likvärdig grundresurs 
(grundbelopp), också lämna bidrag (tilläggsbelopp) för barn/elever som har ett 
omfattande behov av särskilt stöd. Detta stöd avser insatser och stödåtgärder av 
mer ingripande karaktär och/eller av mer extraordinärt slag. Tilläggsbeloppet ska 
vara individuellt bestämt utifrån barnets/elevens behov. Hemkommunen är inte 
skyldig att betala tilläggsbelopp för ett barn, om betydande organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. 

 
 

Sammanfattning tilläggsbelopp 

Tilläggsbelopp ska användas till extraordinära stödinsatser och vara utformade 
utifrån barnets/elevens individuella behov.  

Kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplade till de planerade insatserna 
och ska således ha samband med barnets/elevens förutsättningar för att kunna 
fullgöra sin dagverksamhet/skolgång. 

Tilläggsbeloppet inbegriper inte den ordinarie pedagogiska insats som 
barnet/eleven får. Det betyder att kostnader för till exempel stöd i form av extra 
undervisning, insats med specialpedagog eller undervisning i en särskild grupp som 
syftar till att hjälpa elever med inlärningssvårigheter att nå målen inte berättigar 
till tilläggsbelopp.  

De insatser som finansieras, helt eller delvis, med hjälp av tilläggsbeloppet 
väsentligen ska avvika från det generella stöd som förskolan/skolan är skyldig att 
tillhandahålla. 

Barnets/elevens stödbehov måste klarläggas och bedömas inom ramen för den 
pedagogiska utredning och det handlingsplan/åtgärdsprogram som 
förskolechef/skolans rektor ansvarar för enligt skollagen 3 kap. 7-12 § och 
gymnasieförordningen (2006:203) 8 kap. 1a §.  

Det utökade stödet bör så långt som möjligt organiseras inom den befintliga 
organisationen och barnet/eleven bör, så långt det är möjligt, inte särskiljas från 
den grupp/klass som barnet/eleven tillhör. 
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Ansökan 
 

Ansökningar om tilläggsbelopp handläggs inom den Centrala elevhälsan och beslutas 
på delegation av verksamhetschefen. 
 
Aktuell kartläggning av barnets/elevens omfattande behov av särskilt stöd och 
beskrivning av de extraordinära stödåtgärder som avses, ska beskrivas och framgå 
tydligt i ansökan. Besvara alla frågor i ansökningsblanketten så utförligt som möjligt. 

 
Observera att ett avslag på hela, eller delar av, ansökan inte innebär att Ekerö 
kommun bedömt att barnet/eleven saknar stödbehov. Det innebär endast att det 
beskrivna stödbehovet och/eller insatsen inte bedöms falla inom kategorin för 
extraordinärt stöd som berättigar till tilläggsbelopp. 

 
Vid en ofullständig ansökan kommer kompletteringar att begäras in. En ofullständig 
ansökan kan inte prövas. 

 
Rektor ansvarar för ansökan och är den som undertecknar ansökan. Det är viktigt att 
rektor säkerställer att all nödvändig information finns med i ansökan. Obligatorisk 
dokumentation är pedagogisk kartläggning samt handlingsplan eller åtgärdsprogram 
där de extra ordinära åtgärderna framgår.   

 
Vid skyddad identitet: Ta kontakt med verksamhetschef Central elevhälsa.  

 
 

Ansök tilläggsbelopp endast via dessa länkar: 

Ansökan om tilläggsbelopp för fristående Grundskolor och Gymnasiet 
https://dfrespons.ekero.se/AddMatter.aspx?MatterTypeID=18&View=extern  

 

Ansökan om tilläggsbelopp för fristående Förskolor 
https://dfrespons.ekero.se/AddMatter.aspx?MatterTypeID=18&View=forskola 

 
 

Utbetalning 
 

Vid ett bifall utbetalas tilläggsbeloppet månadsvis. Om barnet/eleven ändrar sin 
folkbokföringsadress till en adress utanför Ekerö kommun, byter förskola/skola, 
fritidshem eller om andra omständigheter inträffar ska detta meddelas handläggaren 
för utbetalning av tilläggsbelopp i Ekerö kommun omgående. Den som erhållit 
tilläggsbelopp på felaktiga grunder är skyldig att återbetala beloppet.
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Arbetsgång 

1. Rektor fattar beslut om att utreda barnets/elevens behov av särskilt stöd. 

2. Analys av behov på individ, grupp och organisationsnivå med stöd av 
elevhälsopersonal. 

3. Rektor bedömer om barnets/elevens behov ligger inom målgruppen för 
tilläggsbelopp. 

4. En sammanställning av dokumentationen skickas in tillsammans med ansökan till 
Ekerö kommun via länk på hemsidan: 

Ansökan om tilläggsbelopp för fristående grundskolor och gymnasiet;  
 
5. Endast fullständiga ansökningar behandlas. Om kompletteringar måste begäras in 

kan handläggningstiden förlängas. Om begärda kompletteringar ej inkommer inom 
två veckor avslutas ärendet och beslut tas på det underlag som inkommit. 

6.  Beloppet betalas ut månadsvis. 

7.  Beslutsperioden för förskolan är 20230801 - 20240630. Beslutsperioden för skolan 
är 20230701 – 20240630. Inkommer ansökan under pågående läsår blir 
beslutsperioden från närmast följande månad efter beslutet till och med läsårets 
slut. 

Överklagande av beslut för enskild huvudman 

Enskild huvudman kan överklaga beslut om tilläggsbelopp inom tre veckor från att 
de har delgetts beslutet. Överprövningen görs då av Förvaltningsrätten, men 
överklagandet lämnas till Barn- och utbildningsnämnden, Ekerö kommun för 
inledande prövning av om överklagandet har inkommit i rätt tid och om det finns 
grund för nämnden att ändra beslutet så som begärts. Med beslutet bifogas 
besvärshänvisning 


