Ansökan om tilläggbelopp – barn/elever med omfattande behov av stöd
Ansökan om tilläggsbelopp för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd extraordinära stödåtgärder ska lämnas senast den 15 april för höstterminen och den 15 oktober för
vårterminen, eller snarast efter barns/elevs start.
Ansökan avser
Förskola

Pedagogisk omsorg

Fritidshem

Förskoleklass

Grundskola

Grundsärskola

Gymnasieskola

Gymnasiesärskola

Vårterminen

Höstterminen

Läsår

Barnets/elevens uppgifter
Förskola/skola
Barnets/elevens namn

Personnummer

Kontaktperson

Telefonnummer

Åtgärdsprogram/handlingsplan finns
Ja, bifogas

Övriga intyg finns

Nej

Ja, bifogas

Redovisning och utvärdering av tidigare tilläggsbelopp
Nej

Ja, bifogas

Nej

Eventuella utredningar
Medicinsk utredning
Ja, bifogas

Psykologisk utredning
Ja, inskickad tidigare

Nej

Specialpedagogisk utredning
Ja, bifogas

Ja, inskickad tidigare

Beskrivning av nuläge och planering framåt

Ja, bifogas

Ja, inskickad tidigare

Nej

Ja, inskickad tidigare

Nej

Annan utredning
Nej

Ja, bifogas

Ja, bifogas

Nej

Stödåtgärder/tilläggsbelopp
Omfattning, del av tjänst
Assistent
Kostnad, kronor
Andra extraordinära stödåtgärder, ej kopplade till undervisningen
Kostnad, kronor
Anpassningar av lokaler

Övriga kommentarer

Underskrift
Datum

Ort

Underskrift förskolechef/rektor

Namnförtydligande

Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, Box 211, 566 24 HABO

Anvisningar för ansökan om tilläggsbelopp
Utöver grundbeloppet kan en fristående verksamhet ansöka om tilläggsbelopp för de barn och
elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd.

Tilläggsbelopp
I Skolförordningen, SFS 2011:185 14 kap. 8 § anges att:
Med tilläggsbelopp enligt 8 kap. 23 §, 9 kap. 21 §, 10 kap. 39 §, 11 kap. 38 § och 14 kap. 17 §
skollagen (2010:800) avses ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra
extraordinära stödåtgärder som inte har anknytning till den vanliga undervisningen. Med
tilläggsbelopp enligt 10 kap. 39 § och 11 kap. 38 § skollagen avses också ersättning för
modersmålsundervisning för elever som ska ges sådan undervisning.
Ett beslut om tilläggsbelopp förutsätter en individuell bedömning och prövning av varje barns
och elevs unika situation och behov.
Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för ett barn eller en elev i behov av
särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för
kommunen.
Ansökan barn/elever med omfattande behov av stöd
Ansökan görs för varje termin och ska om möjligt vara barn- och utbildningsförvaltningen
tillhanda senast den 15 april för höstterminen och den 15 oktober för vårterminen varje år.
Till ansökan ska bifogas:
 Utredning/utredningar som visar att barnet/eleven har ett sådant omfattande behov av
stöd, som bedöms ligga till grund för en ansökan om tilläggsbelopp
 Relevanta åtgärdsprogram/handlingsplaner
 Övriga intyg
 Redovisning och utvärdering av tidigare tilläggsbelopp, kostnader och uppnått resultat
 Beskrivning av nuläge och planerade konkreta åtgärder i relation till barnets/elevens
behov
Bedömning
Barn- och utbildningsförvaltningen gör en bedömning av barnets/elevens behov och beslut
tas därefter av barn- och utbildningschef. Beslut meddelas senast den 1 maj för
höstterminen och 1 november för vårterminen. Beslutet kan överklagas till
förvaltningsdomstol.
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