Tilläggsbelopp
Om en elev har behov av extraordinärt stöd eller modersmålsundervisning kan man söka ett
tilläggsbelopp för att genomföra detta. Detta är en översikt om vad tilläggsbelopp för
extraordinärt stöd är och hur man går tillväga för att ansöka om detta tilläggsbelopp. Tänk på
att det alltid är elevens hemkommun som man ansöker hos.

Vad är tilläggsbelopp?
Tilläggsbelopp är något som skolor kan söka för extraordinärt stöd eller för elever som ska
erbjudas modersmålsundervisning.
Skollagen 16 kap. 54 § Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande
behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet

för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov.
Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt
stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för
kommunen. L
 ag (2016:550).

Exempel på extraordinärt stöd är (se Utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU19 här):
- tekniska hjälpmedel (t.ex. hörseltekniska hjälpmedel)
- särskilda läromedel
- assistenthjälp
- anpassning av skollokal.
- stöd för inlärningssvårigheter beroende på språkliga eller sociala faktorer
- stöd till elever med olika förståelsenivå och kunskapsprofiler
Särskilt stöd och åtgärdsprogram leder inte automatiskt till rätt till tilläggsbelopp. Extra
undervisning och andra lösningar ska normalt täckas av det grundbelopp som skolor får för
varje elev. Det är bara när behovet är extraordinärt som man har möjlighet att beviljas
tilläggsbelopp.
Tilläggsbeloppet är individuellt och en prövning görs av varje individuellt fall. Det räcker alltså
inte att en elev har en viss funktionsnedsättning för att tilläggsbeloppet ska beviljas. Likaså
räcker det inte att kommunen hänvisar till att en viss diagnos inte får tilläggsbelopp som
grund för avslag. Varje elevs fall ska prövas individuellt.
Det är en vanlig föreställning att man inte kan söka tilläggsbelopp för sådant som berör
undervisning men detta stämmer inte. Om ett barn med stora inlärningssvårigheter har behov
av extraordinära stödåtgärder i undervisningen så kan man söka tilläggsbelopp även för
detta. (Se Utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU19 här)

Gäller ansökan en elev med skyddad identitet gör kommunerna olika så kontrollera vad som
gäller i elevens hemkommun. Oftast anger man bara födelseår och initialer eller liknande i
ansökan.
Tilläggsbelopp för modersmål är enklare att ansöka om och att få beviljat. Kontrollera med
elevens hemkommun vad som gäller men i många kommuner så räcker det att skicka in
listor med berörda elevers uppgifter vid vissa fastställda tidpunkter under läsåret för att få ta
del av detta tilläggsbelopp.

Hur söker man tilläggsbelopp för omfattande behov av särskilt
stöd?
Varje kommun har sina egna blanketter och olika krav på vad som ska ingå i ansökan. Viktigt
att du därför kontrollerar med elevens hemkommun vad som gäller för aktuell ansökan.
Ofullständiga ansökningar får man tillbaka för komplettering vilket tar onödig tid.
Gemensamt för de flesta kommuner är dock att följande bilagor ska skickas med:
- särskild ansökningsblankett från kommunen
- eventuell utredning med diagnos. Eleven behöver inte ha en diagnos eller utredning
av psykolog, läkare etc men om det finns kan det stärka ansökan om elevens behov
av extraordinärt stöd.
- pedagogisk utredning: viktigt att visa att skolan har kartlagt elevens styrkor och
svagheter i lärmiljön.
- åtgärdsprogram med uppföljning. Viktigt att visa att skolan har försökt att vidta
åtgärder för eleven.
- närvarorapport (föregående eller innevarande termin beroende på när ansökan görs)
- studieplan

När söker man tilläggsbelopp?
I de flesta kommuner kan man söka när som helst på året. Om man får beviljat tilläggsbelopp
varierar det lite mellan kommunerna från när beloppet betalas ut: vissa betalar ut från
ansökningsdatum medan andra betalar ut månaden efter beviljat beslut. De flesta kommuner
betalar ut från läsårets start om ansökan inkommit under läsårets första månader. Kontrollera
vad som gäller i aktuell kommun.
Förnyad ansökan för elever som redan beviljats tilläggsbelopp för ett eller två läsår ska oftast
skicka in under våren eller i början av sommaren tillsammans med en redovisning av hur
tilläggsbeloppet har använts. Några kommuner beviljar för två läsår i taget om eleven om

eleven går i årskurs ett eller två. Kontrollera vad som gäller i aktuell kommun. Några
kommuner beviljar per kalenderår istället för per läsår.

Att tänka på vid ansökan om tilläggsbelopp
Beskriv elevens behov av extraordinärt stöd både i undervisningssituationen och i övriga
skolsituationer. Viktigt att elevens behov finns beskrivet i en utredning om särskilt stöd redan
innan eleven är aktuell för tilläggsbelopp. Därför är det viktigt att skolans utredningar håller
hög kvalitet och att specialpedagoger handleder lärare i skrivandet av pedagogiska
utredningar, om de kommer att leda till framtida ansökningar av tilläggsbelopp. Använd
formuleringar som visar att det är extraordinärt stöd som behövs för att eleven ska nå målen
och hänvisa till psykologutredningar eller andra utredningar om sådana finns.
Frekvent, sammanhållet och kontinuerligt: om elevens behov av stöd är omfattande och
inte bara uppstår i vissa situationer eller ibland behöver detta beskrivs i ansökan.
Sociala faktorer: vilka sociala faktorer påverkar elevens inlärningssituation så att hen inte
kan nå målen? Vilken typ av extraordinärt stöd skulle kunna få eleven att nå målen?
Komplettera eventuellt ansökan med en skolsocial utredning av kurator för elever som har
stort behov av socialt stöd.
Språkliga faktorer: vilka språkliga faktorer påverkar elevens inlärningssituation så att hen
inte kan nå målen? Vilken typ av extraordinärt stöd skulle kunna få eleven att nå målen?
Finns det något dokument eller någon utredning som kan komplettera ansökan för att visa på
behovet så bifoga den. Om det gäller språklig sårbarhet kan det t.ex. vara utredning från
logoped.
Tidigare skolgång: vilket stöd har eleven haft i grundskolan? Om det finns relevant
dokumentation i form av pedagogiska utredningar, åtgärdsprogram eller annat från tidigare
skola kan dessa vara till hjälp för att visa att behovet är av varaktig karaktär. Detta kan stärka
möjligheten att få beviljat tilläggsbelopp.
Överklagan: skolan kan överklaga ett avslag inom tre veckor från fattat beslut. Eleven och
vårdnadshavare kan inte överklaga ett avslag. Information om hur man överklagar får man
med beslutet från kommunen.
Läs mer
Skollagen 3 kap. 8 och 9 §, 16 kap. 54 §(finns här)
Utbildningsutskottets betänkande 2015/16:UbU19 “Tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn
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