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Information om Tilläggsbeloppet förskola och grundskola  
 
För barn och elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd ska kommunen, utöver 
grundbeloppet betala ett tilläggsbelopp. 
Tilläggsbeloppet ska endast avse ersättning för extraordinära stödåtgärder som inte är kopplad till 
den vanliga undervisningen såsom fysiskt funktionshinder och/eller utvecklingsstörning samt 
anpassning av lokaler och tekniska hjälpmedel. 
Psykiska/neuropsykologiska funktionshinder ingår inte i tilläggsbeloppet utan är beaktat i 
grundbeloppet under posten barn i behov av särskilt stöd.  
Till ansökan skall bifogas ett underlag som visar på stödbehovet. Detta underlag ska bestå minst av, 
verksamhetens utredning av barnets/elevens särskilda stödbehov och i grundskolan åtgärdsprogram 
för eleven. Utöver detta bifogas läkarutlåtanden, specialpedagogiska bedömningar, 
psykologutredningar eller annat som stödjer stödbehovet. För förskola skall ansökan kompletteras 
med barnets vistelsetider. 
 
Skolpengen är avsedd att täcka kostnader för så kallat ”vanligt” särskilt stöd. Det innebär att till 
exempel en placering av en elev i särskild undervisningsgrupp, eller att en elev behöver extra 
undervisningstid eller stöttning under lektionerna, inte automatiskt medför rätt till tilläggsbelopp. 
 
Tilläggsbeloppet är indelat i tre nivåer (baserat på en månadslön 23 000 kr exkl. PO). Kan utbetalas 
med helt eller halvt belopp. 
 
Nivå 1 – 13 200 kr månad (Enkel funktionsnedsättning) 
Nivå 2 – 16 600 kr månad (Större funktionsnedsättning) 
Nivå 3 – 19 500 kr månad (Multi funktionsnedsättning) 
 
Bedömning av inkomna ansökningar görs av chef för barn och elevhälsa, barn och utbildningschef 
och vid behov konsulteras barn och elevhälsoteamet samt skolläkare. Beslut fattas av barn och 
utbildningschef. 
 
Fristående skolor kan överklaga beslut om tilläggsbelopp inom 3 veckor från att de delgetts detta. 
Överprövningen görs då av Förvaltningsrätten, men överklagandet lämnas till Barn och 
Utbildningsutskottet för inledande prövning av om överklagandet har inkommit i rätt tid och om det 
finns grund för nämnden att ändra beslutet så som begärts. 
 
Tilläggsbeloppet söks en gång per år och följer budgetåret, eller vid behov för enstaka månader. 
Om behov uppstår kan tilläggsbelopp sökas under året.  
Tilläggsbeloppet utbetalas under 11 månader per år. Tilläggsbeloppet följer barnet/eleven. 
 
Ansökan om tilläggsbelopp ska inkommit senast den 1 november och beslut lämnas senast den 1 
december. Blankett för ansökan finns på Intranätet Lotsen under Barn och utbildning. Motsvarande 
blankett finns även på www.stenungsund.se/barnochskola/blanketter. 
 
Monika Larsson 
Barn och Utbildningschef 
Stenungsunds kommun 


