
Ansökan om tilläggsbelopp
för barn och elever i behov av extraordinära stödåtgärder 
i kommunala och fristående verksamheter
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Datum för ansökan Ny ansökan Tidigare ansökan finns

Huvudman Rektor

Utdelningsadress Postnummer Ort

Telefon E-post

Ansökan avser

Ansökan avser perioden (ååmmdd-ååmmdd). Max ett läsår kan sökas i taget.

Barnets/elevens namn Personnummer

Namn på enheten där barnet/eleven vistas Vistelsetid, timmar/vecka

Förskola Grundskola, årskurs: Grundsärskola Skolbarnomsorg
Gymnasieskola Gymnasiesärskola

Pedagogisk utredning (förskola)/ Utredning av en elevs behov av särskilt stöd 
(skola)

Handlingsplan förskola (utvärderad handlingsplan samt senast upprättad handlingsplan)

Åtgärdsprogram (utvärderat åtgärdsprogram samt senast upprättat åtgärdsprogram)

Annan relevant dokumentation som styrker barnets/elevens behov. Vilken?

Ansökan prövas endast utifrån inlämnat material.

Ansökan avser:

Omfattning, timmar/vecka Kostnad i kronor



Beskriv hur tilläggsbeloppet ska användas. Ge konkreta exempel.

Redogör för varför processen särskilt stöd är uttömd. Sammanfatta hittills prövade insatser och 
utvärdering av dessa (extra anpassningar, särskilt stöd, åtgärdsprogram och tidsram).

2/5



3/5

Utvärdering av tidigare beviljat tilläggsbelopp.

1. Hur har tilläggsbeloppet kommit barnet/eleven tillgodo? Beskriv åtgärderna.

På vilket sätt planerar ni en ufasning av det extraordinära stödet?



2. Vilka effekter kan utläsas? Beskriv effekt av åtgärderna i relation till
a) kunskapsutveckling
b) övrig utveckling

Vilka professioner inom elevhälsan har deltagit i analys och bedömning av effekter?

3. Vilka stödbehov kvarstår?
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I enlighet med gällande praxis ska den som ansöker om tilläggsbelopp kunna 
visa att barnet eller eleven har omfattande, kontinuerligt och varaktigt behov av 
extraordinärt stöd. Det måste således finnas utredning och dokumentation som 
klart visar att barnet eller eleven har omfattande behov av särskilt stöd som 
kräver extraordinära stödåtgärder. Ovan dokument ska därav beskriva dessa 
behov samt omfattningen och kontinuiteten av dem. Det ska även framkomma 
vilka extra anpassningar och särskilt stöd som tidigare prövats och utvärderats.

Ansökningstid 
Ansökan om tilläggsbelopp kan göras under hela året med omfattning om 
maximalt ett läsår. För att försäkra sökande om beslut före läsårets start för-
ordas ansökan vara oss tillhanda senast 29 mars. Ansökningar kan aldrig göras 
retroaktivt för terminer före den innevarande.

Lagrum:
Förskola, skollagen 8 kap 21-24 §§
Förskoleklass, skollagen 9 kap 19-21 §§
Grundskola, skollagen 10 kap 37-39 §§
Grundsärskola, skollagen 11 kap 36-38 §§
Fritidshem, skollagen 14 kap 15-17 §§
Gymnasieskolan, skollagen 16 kap 52-55 §§
Gymnasiesärskolan, skollagen 19 kap 45-47 §§

Datum Ort

Underskrift rektor Namnförtydligande
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