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Anvisningar för ansökan om tilläggsbelopp - grundskola
Tilläggsbelopp är avsett att ge möjlighet till ansökan från rektorer om särskild ersättning för
barn som har omfattande behov av särskilda stödåtgärder. Stödåtgärderna ska vara
extraordinära. Innehållet i anvisningarna är anpassat efter gällande skollagstiftning och
gällande rättspraxis.
Målgrupp
Tilläggsbelopp kan sökas för barn som är folkbokförda i Umeå kommun.
Tilläggsbeloppet ska vara omedelbart kopplat till en enskild elev och ha samband med
dennes särskilda behov och förutsättningar att kunna fullgöra sin skolgång.
Tilläggsbeloppet avser endast ersättning för extraordinära stödåtgärder, däribland riktat till
elever med stora inlärningssvårigheter.
En förutsättning för att tilläggsbelopp beviljas är att elever har en funktionsnedsättning av
grav och varaktig karaktär vilken föranleder ett omfattande behov av särskilt stöd.
Grundbelopp och socioekonomisk ersättning ska täcka så gott som verksamhetens samtliga
kostnader, och avser för skolans del ersättning för undervisning, läroverktyg, elevhälsa etc.
Det innebär att kostnader för t.ex. stöd i form av extraundervisning, individualiserat lärande,
anpassningar gällande dyslexi/ läs- och skrivsvårigheter inte berättigar till tilläggsbelopp.
Behov som kan ligga till grund för beslut om tilläggsbelopp:
•
•
•
•

Elever med extraordinära stödåtgärder till följd av fysiska svårigheter som rörelsehinder,
hörselnedsättning, synskada
Elever som på grund av sjukdom eller olycka behöver stöd för att kunna delta i utbildningen
Elever med behov av extraordinära stödåtgärder till följd av psykiska och/eller betydande
sociala svårigheter.
Elever med stora inlärningssvårigheter.

En elevs diagnos är inte i sig utslagsgivande
Det är alltid elevens individuella stödbehov som det framträder i den pedagogiska
verksamheten, inte elevens diagnos, som är underlag för bedömning av tilläggsbelopp.
Behoven ska vara väl dokumenterade och tydligt definierade av personer med
specialpedagogisk, medicinsk, psykologisk eller annan specialistkompetens.
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Fullständig ansökan
Aktuell kartläggning av elevens behov och en handlingsplan som beskriver vilka planerade
åtgärder som det extraordinära stödet avser, ska beskrivas och framgå tydligt av ansökan.
Skicka med utlåtande från läkare, psykolog, logoped etc.
Åtgärdsprogram vid inlärningsproblematik.
Egenvårdsplanering där så är fallet.
För en fullständig ansökan skall alladelar av ansökningsblanketten vara besvarade.
Observera att ett avslag på hela eller delar av, ansökan inte innebär att Umeå kommun
bedömt att barnet och eleven saknar stödbehovet. Det innebär endast att de beskrivna
stödbehoven och/eller insatserna inte faller inom kategorin för tilläggsbelopp.
Ofullständig ansökan
Vid en ofullständig ansökan kommer ansökan att återsändas och ny ansökning får göras vid
nästa ansökningsdatum. En ofullständig ansökan kan inte prövas.
Vem kan ansökan göras för och var ligger ansvaret för ansökan
Rektor för eleven ansvarar för ansökan och är således även den som undertecknar ansökan.
Byter en elev skola, eller fritidshem ansöker den mottagande rektor om tilläggsbelopp.
Handläggning av ansökan
Ansökan handläggs av en grupp bestående av specialistfunktioner inom elevhälsan. De
lämnar förslag till beslut samt en bedömning av behovsgrad. Beslut om tilläggsbelopp är
tidsbegränsat och fattas av tjänsteman med delegerat ansvar.
Ansökningsdatum
För elever med tidigare tidsbegränsat beslut som redan är inskrivna i verksamheten ska
ansökan skickas in senast den 1 april. För elever som börjar i en ny verksamhet under
höstterminen skickas ansökan in senast den 15 oktober.
Utbetalning
Vid en godkänd ansökan utbetalas tilläggsbeloppet halvårsvis. Om eleven ändrar sin
folkbokföringsadress till en adress utanför Umeå kommun eller byter skola eller fritidshem
eller om andra omständigheter inträffar ska detta meddelas handläggaren för tilläggsbelopp
omgående. Den som erhållit tilläggsbelopp på felaktiga grunder är skyldig att återbetala
beloppet.
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