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Introduktion
Fristående verksamheter ansöker om tilläggsbelopp hos utbildningsnämnden som gör sin
bedömning utifrån skollagen (2010:800) och denna riktlinje. Samma riktlinjer gäller
kommunal verksamhet, där medel hanteras via den områdescentrala elevhälsan.
Tilläggsbeloppet är avsett att ge möjligheter till särskild ersättning till barn/elev som har ett
omfattande behov av särskilt stöd. Stödåtgärder som sätts in ska vara extraordinära. Ersättning
för stödet ska vara kopplad till ett enskilt barn/enskild elev samt barnets/elevens behov och
förutsättningar.
Tilläggsbelopp till gymnasieskolan kan enligt skollagen ges för elev på nationellt program,
programinriktat individuellt val och på preparandutbildning inom introduktionsprogram (IM).
För elev på individuellt alternativ, yrkesintroduktion och språkintroduktion inom IM ska den
fristående skolan och kommunen komma överens om ersättning.
Målgrupper för tilläggsbelopp
Utbildningsnämnden har utifrån skollagen, dess förarbeten samt skolförordningen definierat
målgrupperna som barn/elev med behov av extraordinära stödåtgärder till följd av
•
•
•

•

Fysiska svårigheter som t ex rörelsehinder, hörselnedsättning, synnedsättning.
Medicinska/somatiska svårigheter som t ex svår allergi, svår epilepsi.
Psykiska och/eller betydande sociala svårigheter där riskinslag föreligger för dem
själva eller för andra i deras omgivning. Barn/elev med mycket stora svårigheter i
socialt samspel och kommunikation.
Inlärningssvårigheter som är särskilt stora.

Behovsgrupper
Inom ramen för de ovan angivna målgrupperna finns följande behovsgrupper. Behoven ska
vara frekventa och kontinuerliga. Tilläggsbelopp ges ej om
A. Behovet finns ibland.
B. Behovet finns tämligen ofta men inte frekvent och sammanhållet.
Tilläggsbelopp kan medges om barnet/eleven för att kunna genomföra sin utbildning har
omfattande behov av särskilt stöd
C. Frekvent och sammanhållet under dagen. Förskolan/skolan genomför
extraordinära stödåtgärder i kombination med resursstöd 1.
D. Kontinuerligt under hela dagen. Förskolan/skolan genomför extraordinära
stödåtgärder i form av kvalificerat resursstöd i en omfattning som är stor.
E. Barnet/eleven har ett mycket omfattande behov av särskilt stöd i alla typer av
situationer under hela dagen. Behov av ett mycket omfattande personligt stöd.
Ansökan
Tilläggsbelopp kan sökas fortlöpande under innevarande läsår. För barn/elev som sedan
tidigare haft tilläggsbelopp och behoven kvarstår, bör en ny ansökan göras senast den 15 mars
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Resursstöd: Omfattande och varaktigt stöd som riktas direkt till eleven i lärmiljön. Utförs av personal utöver
grundbemanningen i form av stöd vid undervisning och övrig verksamhet.
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för att bedömningar ska kunna göras innan kommande läsår börjar. Denna ansökan bör
inkludera utförliga beskrivningar av hur medlen använts tillsammans med analyser av utförda
insatser.
När en förskola/skola ansöker om tilläggsbelopp för en elev som inte tidigare gått på skolan,
och ansökan beviljas, får skolan ersättning tidigast från den dagen ansökan inkom till
utbildningsnämnden.
Ansökan om retroaktiv ersättning kan lämnas om särskilda skäl föreligger. En ansökan om
retroaktiv ersättning måste, förutom övrigt relevant underlag, innehålla underlag som
redovisar de uppkomna utgifterna ersättningsyrkandet avser.
Om eleven flyttar till annan kommun eller övergår till annan skolform återgår återstående
beviljat belopp efter omräkning till utbildningsnämnden (fristående enheter) /områdeschefen
inom det aktuella området i Växjö (kommunala enheter). Om elev med beviljat tilläggsbelopp
för läsåret flyttar till annan förskola/skola inom kommunen, behöver ny ansökan inte göras.
Tilläggsbelopp, efter byte av enhet, utgår från den områdescentrala elevhälsa som
barnet/eleven tillhör (kommunala enheter).
Tilläggsbelopp till fristående enheter utbetalas tillsammans med ordinarie elevbidrag en gång
per månad.
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