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Varför får inte alla barn stöd och hjälp? 
 

Vi liberaler är fast övertygade om att framtiden börjar i klassrummet och det är därför vi sätter 

skolan först i Eskilstuna. Barn med funktionsnedsättningar måste ges samma möjlighet att nå sin 

fulla potential som övriga barn i skolan. Det är därför skrämmande att barn med 

funktionsnedsättningar såsom autism och ADHD inte ges samma stöd och chans till utveckling 

som övriga elever i Eskilstunas skolor. 

 

Idag kan en skola söka tilläggsbelopp för barn och elever som är folkbokförda i Eskilstuna 

kommun. För att få tilläggsbelopp krävs att barnet eller eleven har ett omfattande behov av särskilt 

stöd samt att det är fråga om extraordinära stödinsatser. Insatserna ska också vara frekventa och 

varaktiga. Efter flera åtstramningar inom tilläggsbeloppet, där den socialdemokratiska majoriteten 

strök neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som kriterie för att få stöd och skar ned med minst 

30 miljoner kronor på tilläggsbeloppet, har en mängd barn blivit av med livsavgörande stöd för att 

kunna ta sig igenom grundskolan. De nya kriterier som tagits fram är långt ifrån sanningen av vilka 

elever som är i behovet av stöd i skolan och sedan tidigare har beslut tagits att en kompletterande 

utredning skall göras av tilläggsbeloppet och vilka som omfattas av det. Lång tid har passerats 

sedan första beslutet togs om nedskärningarna inom tilläggsbeloppet och ingen utvärdering har 

gjorts. Trots detta har det kommit flera beslut om nedskärningar efteråt, vilket är anmärkningsvärt. 

 

Vi i Liberalerna har länge arbetat hårt för att förstärka tilläggsbeloppen och att fler barn skall 

omfattas av möjligheten att få den hjälp och det stöd som de har rätt till. Sedan 1 januari 2020 är 

Barnkonventionen svensk lag (2018:1197) och med bakrund av detta finns det frågor som kräver 

svar. 

 

Jag vill därför fråga Mona Kaanan (S) följande: 

 Har den styrande majoriteten och förvaltningen en överblick över hur situationen för barn 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har påverkats sedan den kategorin ströks 

som kriterier för att få stöd genom tilläggsbeloppet? 

 Kommer även barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i framtiden kunna få stöd 

och hjälp genom tilläggsbeloppet? Om inte, kommer det att göras en 

barnkonsekvensanalys av ett sådant beslut eller icke-beslut? 

 Hur kommer nämnden säkerställa att arbetet med tilläggsbeloppet fungerar och skapar 

kontinuitet för barn i behov av stöd och deras uppgivna föräldrar? 
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