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Information om ansökan av tilläggsbelopp i förskola och
pedagogisk omsorg 2019/2020
Enskilda huvudmän till förskolor/pedagogisk omsorg samt kommunala förskolor/pedagogisk
omsorg kan söka ekonomiskt bidrag för barn med omfattande behov av särskilt stöd,
(tilläggsbelopp).
För barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling är en generellt god kvalitet i förskolan det
viktigaste.1 Förskolechefen har ett särskilt ansvar för att verksamheten utformas så att barn i
behov av särskilt stöd i sin utveckling får det särskilda stöd, den hjälp och de utmaningar de
behöver. 2 Varje beslut om insatser ska föregås av noggranna pedagogiska överväganden och
beslutade åtgärder ska dokumenteras, exempelvis i en handlingsplan.
Grundbelopp
Det grundbelopp som betalas ut per barn ska täcka så gott som alla kostnader och avser
ersättning för omsorg och pedagogisk verksamhet, material, måltider, administration och
lokalkostnader.
För barn i behov av särskilt stöd ska grundbeloppet också täcka vissa kostnader för t.ex.
material, kompetensutveckling, handledning och konsultation samt viss personalförstärkning.
Tilläggsbelopp
Tilläggsbeloppet ska avse stödinsatser som är extraordinära. Ersättningen till stödet ska vara
kopplat till ett enskilt barn samt barnets behov och förutsättningar.
Tilläggsbeloppet är till för barn med omfattande behov av stöd till följd av:




fysiska eller medicinska funktionsnedsättningar samt allvarligare form av
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
betydande svårigheter i lärande, socialt samspel och kommunikation
stora svårigheter med språkutveckling (inte svenska som andra språk eller
modersmålsstöd)

Ett barn har alltid rätt att få sitt stödbehov tillgodosett oavsett om tilläggsbelopp beviljas eller
inte. Det är inte möjligt att villkora en stödinsats med att den endast ges om tilläggsbelopp
beviljas.
Inför läsåret 2019/2020 gäller följande
För att beslut ska kunna lämnas före 30 juni 2019, ska ansökan om tilläggsbelopp vara
inkommen senast 30 april 2019. Ansökningar kan även göras vid andra tidpunkter under
kalenderåret. Om ansökan då beviljas, får förskolan ersättning från och med månaden efter det
datum som fullständig ansökan inkommit till avdelningen.
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Skolverkets allmänna råd, Förskolan
Skollagen 8 kap. 9 § och Lpfö-98
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Ansökan görs digitalt av behörig person.
Ansökningsblankett
Aktuell pedagogisk kartläggning, där såväl ansvarig förskollärare som övrig berörd
personal har medverkat.
En handlingsplan där det tydligt framgår vad som kommer att göras i verksamheten
och pedagogiskt för att stödja barnet, hur planerade insatser ska genomföras och i
vilken omfattning. Bedömning av vilka stödinsatser som är lämpliga bör alltid göras i
samråd med barnets vårdnadshavare3
Uppföljning av tidigare handlingsplan ska beskriva genomförda insatser och vilka
effekter insatserna haft för att tillgodose barnets omfattande behov.
Utöver ovan redovisade obligatoriska handlingar kan, om förskolan så bedömer, även
andra aktuella och relevanta underlag som styrker ansökan medskickas. Det finns inget
krav på psykologutredning.

Avslag
Ett avslag på en ansökan innebär inte att Värmdö kommun bedömer att barnet saknar behov av
stöd, utan att de beskrivna stödinsatserna inte är extraordinära och att tilläggsbelopp därmed
inte kan beviljas.
Ofullständig ansökan
En ofullständig ansökan prövas inte utan skickas tillbaka för komplettering.
Ansökan anses ofullständig om det:
 Saknas obligatoriskt underlag.
 Inte framgår vad stödbehovet är och hur stödet ska tillgodoses.
Överklagan
Enskilda huvudmän kan överklaga beslut om tilläggsbelopp inom 3 veckor från det att de
delgivits beslut.
För ytterligare frågor kontakta
agnetha.hedenbergh@varmdo.se
ann-mari.bromberg@varmdo.se
Avdelningen för styrning och kvalitet
Utbildningskontoret
Värmdö kommun
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