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Information om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder 
Uppdaterad information 2 april 2020 ang. bilagor och ansökningstid 

Övergripande information 

En fristående förskola/skola ska inom ramen för sina normala resurser kunna ge stöd åt flertalet barn/elever. Den 

ska, på samma sätt som en kommunal förskola/skola, kunna anpassa sin organisation och sin undervisning så att 

hänsyn tas till barnets/elevens behov och förutsättningar.1 Det grundbelopp som betalas ut per barn/elev ska täcka 

så gott som alla kostnader för undervisning och särskilt stöd. 2
 

Enskilda huvudmän kan ansöka om tilläggsbelopp för barn och elever i förskola/pedagogisk omsorg (nedan 

används begreppet förskola för båda de verksamheterna), grund- och grundsärskola, fritidshem samt 

gymnasieskola (nationella program) och gymnasiesärskola. Tilläggsbelopp kan beviljas för barn/elev som har 

omfattande behov av särskilt stöd om förskolan/skolan, med utgångspunkt i barnets/elevens behov, ger eleven 

särskilt stöd av extraordinärt slag. Stödet bör väsentligt avvika från vad som har samband med de resurser som 

normalt kan hänföras till det generella stöd som förskolan/skolan är skyldig att tillhandahålla.3  

Rektorer vid Värmdö kommuns förskolor, grundskolor, grundsärskola och gymnasieskolor (nationella program) 

kan utifrån samma regelverk också ansöka om tilläggsbelopp.  

När det gäller Värmdö kommuns barn/elever i annan kommuns verksamhet är det interkommunal ersättning som 

gäller.6 

 Tilläggsbelopp  
Det är inte en elevs eventuella diagnos som styr tilläggsbeloppet. Tilläggsbelopp bedöms och beräknas 

individuellt utifrån förskolans/skolans extraordinära åtgärder för det enskilda barnet/den enskilda eleven. 

Eftersom näst intill alla stödåtgärder för barn/elever ska inrymmas i grundbeloppet är bedömningsnivån för att 

beviljas tilläggsbelopp mycket hög. Stödåtgärderna ska bedömas vara nödvändiga för att eleven ska kunna 

fullgöra sin skolgång.  

 Exempel på stöd som kan ge rätt till tilläggsbelopp 
 tekniska hjälpmedel 

 särskilda läromedel 

 assistenthjälp 

 anpassning av skollokal 

 extraordinära stödåtgärder som exempelvis ett barn eller en elev med stora inlärningssvårigheter har 

behov av i undervisningen. 

 en extra lärar- eller specialpedagogresurs för elever som har behov av sådana insatser kontinuerligt 

under skoldagen 

 

Exempel på stöd som inte ger rätt till tilläggsbelopp: 
 Handledning av personal 

 Extra anpassningar och särskilt stöd som ska ingå i grundbeloppet (se fotnot 1 var du finner 

information om vad som ska ingå). 

 Skolans närvarofrämjande arbete med frånvarande elever  

 Elevs stödsamtal med elevhälsan. 

 Kostnad för att utreda elevers eventuella behov av särskilt stöd och upprätta åtgärdsprogram  

                                                 
1 Prop. 2015/16:134, s. 12. 
2 Se vidare vad som ska ingå i grundbeloppet, 14 kap. 2-5§§ skolförordning (2011:185) och 13 kap. 3§ gymnasieförordning (2010:2039). 
3 Prop. 2015/16:134, s. 12. 
6 Se 8 kap. 17§ (förskola), 9 kap. 13§ (förskoleklass), 10 kap. 34§ (grundskola), 11 kap. 33§ (grundsärskola), 16 kap. 50§ (nationella program i gymnasiet), 17 kap. 

23-27§§ (introduktionsprogram gymnasiet) samt 19 kap. 43-44a§§ (gymnasiesärskolan) skollag (2010:800). 
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 Stöd i form av extra undervisning.9 
 Undervisning i särskild undervisningsgrupp, med syfte att hjälpa elever att nå målen 

(organisationsform inom skolans undervisning).10 

Gränsfall 
Om en elev har nedsatt/skiftande uppmärksamhetsförmåga, mycket låg uthållighet, svårigheter i det sociala 

samspelet med exempelvis aggressivt beteende (kränkningar och/eller fysiskt våld) kan eleven vara i behov av 

extraordinära stödåtgärder i form av egen elevassistent för att kunna delta i och utanför undervisningssituationen i 

skolan. Hens omfattande behov av särskilt stöd behöver i så fall styrkas genom utredning eller visas i medicinska 

underlag för att tilläggsbelopp ska kunna komma ifråga.11 

 Ansökan 

Ansökan om tilläggsbelopp ska göras i digitalt formulär på Värmdö kommuns hemsida. Det är den som ansöker 

om tilläggsbelopp som ska visa att barnet/eleven är i behov av omfattande särskilt stöd och att förskolans/skolans 

åtgärder är av extraordinär karaktär. Det är också den som ansöker som ska visa vilka kostnader 

huvudmannen/verksamheten har för de extraordinära åtgärderna.  

För att ansökan ska handläggas ska den vara komplett. 

Obligatoriska bilagor 
Utredningar om särskilt stöd/kartläggningar (förskolan) - aktuella, daterade och undertecknade. Det är inte 

tillräckligt att skicka med underlag som en annan huvudman/verksamhet har gjort 

Åtgärdsprogram och handlingsplaner (förskolan) och - aktuella, daterade och undertecknade.  

 

Bilagor som ska bifogas om det är aktuellt för ärendet 
Egenvårdsplan, om ansökan görs med anledning av barnets/elevens behov av hjälp av medicinsk karaktär. Den 

ska vara aktuell och utfärdad av behandlande läkare och undertecknad av såväl vårdnadshavare som 

förskola/skola.  

Beslut av rektor i grund- /grundsärskola (anpassad studiegång, enskild undervisning och/eller placering i särskild 

undervisningsgrupp), om det är aktuellt. Besluten ska vara aktuella, daterade och undertecknade. 

Om det har funnits handlingsplan/åtgärdsprogram tidigare för barnet/eleven ska en utvärdering av den 

handlingsplanen/det åtgärdsprogram bifogas. 

 Komplett ansökan 
 Samtliga obligatoriska frågor ska besvaras. 

 Samtliga obligatoriska och andra aktuella bilagor ska ges in tillsammans med ansökan.  

 

För elever i kommunala grundskolor i Värmdö kommun finns utredning om särskilt stöd, åtgärdsprogram och 

rektorsbeslut samt tillhörande utvärderingar i elevens elevakt i DF Respons och behöver därför inte bifogas 

separat. I ansökan ska det istället framgå ID-nummer på de dokument som ansökan bygger på. 

Utdrag ur betygskatalog och frånvarosammanställning ska bifogas ansökan. 

 Ansökningstid läsåret 2020/21 

 Samtliga verksamheter utom förskoleklass och nya elever vid en skolenhet 
OBS! Uppdaterad information med anledning av rådande situation 
Ansökan ska i möjligaste mån vara inne den 2 maj 2020 för att beslut ska gälla från den 1 juli 2020. På grund av 

rådande situation kommer dock ansökningar som kommit in senast den 2 oktober 2020 behandlas på samma 

villkor, dvs. beviljade tilläggsbelopp kommer att betalas ut retroaktivt från 1 juli 2020.  

Förskoleklass och nya elever vid en skolenhet  
Senast den 2 oktober 2020 för att beslut ska gälla från 1 augusti 2020. Retroaktiv utbetalning sker i slutet av 

oktober-november.  

  

                                                 
9 Ingår i kostnadsposten undervisning 
10 Ingår i kostnadsposten undervisning. Se även s. 5 HFD 4314/11. 
11 HFD 4314/11 
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 För alla 
Om Värmdö kommun anser att något i ansökan är oklart kommer det ges möjlighet att komplettera ansökan inom 

en viss tid. När kompletteringstiden har passerat kommer Värmdö kommun att fatta beslut på befintligt underlag. 

Beslut 

 Beslut fattas utifrån det underlag som getts in. Om assistenthjälp delas mellan två eller flera elever 

kommer tilläggsbeloppet att delas i samma omfattning.  

 Beviljat tilläggsbelopp gäller endast den verksamhet som anges i ansökan.  

 Beslut fattas löpande och meddelas i möjligaste mån innan skolstart.  

Ansökningar som görs efter den 2 oktober läsåret 2020/21 hanteras löpande. Beslut gäller från och med 

månaden efter det att en komplett ansökan kom in. Tilläggsbelopp beviljas, som huvudregel, inte 

retroaktivt. 
 För elev som ska börja förskoleklass har förskolan rätt att behålla tilläggsbeloppet för juli månad. 

 Den som beviljats tilläggsbelopp är skyldig att meddela Värmdö kommun om eleven blir frånvarande i 

hög omfattning eller om förutsättningarna ändras på annat sätt som kan medföra att förskolans/skolans 

stödåtgärder för barnet/eleven påverkas. Detsamma gäller om barnet/eleven slutar i verksamheten. 

Övrig information 

Varje ansökan är en ny ansökan. Handläggare tar inte hänsyn till uppgifter i ev. tidigare ansökan. Det innebär att 

beviljat tilläggsbelopp kan skifta mellan läsåren, utifrån ansökan och praxis från t.ex. domstol samt 

barnets/elevens ålder och mognad. 

Om barnet/eleven ändrar folkbokföringsadress till en adress utanför Värmdö kommun ska detta meddelas 

avdelning styrning och kvalitet skyndsamt. Om förskolan/skolan fått tilläggsbelopp på felaktiga grunder är 

förskolan/skolan skyldig att återbetala det felaktiga beloppet. 

Om barnet/eleven byter förskola/skola ska detta meddelas avdelning styrning och kvalitet skyndsamt (inom en 

vecka). Om förskolan/skolan fått tilläggsbelopp på felaktiga grunder är förskolan/skolan skyldig att återbetala det 

felaktiga beloppet. Tilläggsbelopp flyttas aldrig med vid byte av förskola/skola. 

Om Värmdö kommun avslår ansökan är förskolan/skolan ändå skyldig att ge barnet/eleven det särskilda stöd som 

barnet/eleven har bedömts vara i behov av.  

En enskild huvudman kan överklaga ett beslut som de anser går dem emot. Mer information om detta finns i 

beslutet om tilläggsbelopp samt på Värmdö kommuns hemsida. 

 

 För ytterligare frågor kontakta Utbildningskontoret, avdelning styrning och kvalitet 

 

 agnetha.hedenbergh@varmdo.se 

 susanne.westerberg@varmdo.se  

 ann-mari.bromberg@varmdo.se 
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