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Information om ansökan av tilläggsbelopp för elever med
omfattande behov av stöd i gymnasieskola läsåret 2019/2020
Enskilda skolhuvudmän och kommunala skolor kan söka ekonomiskt bidrag (tilläggsbelopp) för
elever med omfattande behov av särskilt stöd. Ansökan om tilläggsbelopp avser elever
folkbokförda i Värmdö kommun.
Det grundbelopp som utgår för varje elev ska täcka så gott som verksamhetens samtliga
kostnader för eleven, såsom undervisning, läroverktyg, elevhälsa, måltider, administration och
lokalkostnader. Skolorna ska anpassa sin organisation och sin undervisning så att hänsyn tas till
alla elevers behov och förutsättningar.
Tilläggsbelopp kan skolor erhålla därutöver om en elev har ett omfattande behov av särskilt stöd 1
och om de stödinsatser som skolan genomför är extraordinära. Ersättningen till stödet ska vara
kopplat till en enskild elev.2
För att kunna göra en bedömning om tilläggsbelopp ska utgå behöver omfattningen av
stödåtgärderna framgå av åtgärdsprogrammet t.ex genom att redogöra för:




Typ av åtgärd
Vem/vilka som utför åtgärden samt befattning, t.ex. specialpedagog, lärare, elevassistent.
Omfattning i tid

En elev har rätt att få sitt stödbehov tillgodosett oavsett om tilläggsbelopp beviljas eller inte. Det
är inte möjligt att villkora en stödinsats med att den sätts in endast om tilläggsbelopp beviljas.
Inför läsåret 2019/2020 gäller
Följande handlingar ska ingå i en ansökan
 Ifylld ansökningsblankett undertecknad av rektor
 Aktuell pedagogisk utredning
 Aktuellt åtgärdsprogram samt utvärdering av detta.
När en enskild skolhuvudman/kommunal skola ansöker om tilläggsbelopp för en elev som inte
tidigare har gått på skolan, och ansökan godkänns, får skolan ersättning från och med den månad
när ansökan inkom, dock tidigast från den 1 juli 2019.
Avslag
Ett avslag på en ansökan innebär inte att Värmdö kommun bedömer att eleven saknar behov av
stöd, utan att de beskrivna stödinsatserna inte är extraordinära och tilläggsbelopp därmed inte kan
beviljas.
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Överklagan
Enskild skolhuvudman kan överklaga beslut om tilläggsbelopp inom 3 veckor från det att de
delgivits beslut.
Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp till fristående skola för en elev om
"betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter" uppstår för kommunen.
Ansökan skickas till
Värmdö kommun
Avdelningen för styrning och kvalitet
Utbildningskontoret
134 81 Gustavsberg

För ytterligare frågor kontakta
ann-mari.bromberg@varmdo.se
agnetha.hedenbergh@varmdo.se

