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Vår beteckning

Barn och Utbildning

Information om sökbara medel för barn/elever med stora behov inom
autismspektraproblematik i förskola och grundskola
autismspektraproblematik ingår inte i tilläggsbeloppet utan är beaktat i grundbeloppet under posten
barn i behov av särskilt stöd.
Autistiska barn tillhör inte längre särskolans personkrets, därför har medel för barn i behov av
omfattande särskilt stöd, exempelvis autismspektraproblematik eller liknande, avsatts i en särskild
pott. Dessa medel är avsatta för barn/elever med behov av extraordinära stödåtgärder. Medel ur
potten är sökbara för enskild elev och/eller grupp av elever och är behovsprövat.
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. Våra skolpsykologer bör vara vidtalade före
ansökan.
Medel ur potten är sökbara även för fristående skolor.
Medel för barn/elever med autismspektraproblematik kan utbetalas med helt eller delar av belopp
och följer basbeloppet i tilläggsbeloppet.
Stor vikt kommer att läggas vid de behov som de elever har som har skrivits ut från särskolan.
Dessa elever kommer att ha förtur. Bedömning av inkomna ansökningar görs av chef för barn och
elevhälsa tillsammans med skolpsykologerna. Vid behov konsulteras barn och elevhälsoteamet
samt skolläkare. Beslut fattas av chef för barn och elevhälsa.
Medel ur potten för barn/elever med autismspektraproblematik söks en gång per år och följer
budgetåret, eller vid behov för enstaka månader. Om behov uppstår kan medel sökas under året.
Autismpotten utbetalas under 11 månader per år och följer barnet/eleven.
Ansökan om medel ur autismpotten ska ha inkommit senast den 1 januari och beslut lämnas senast
den 1 februari. Blankett för ansökan finns på Intranätet Lotsen under Barn och utbildning. För
ansökningar som har inkommit före 1 januari betalas beloppet ut från 9 januari annars betalas
beloppet ut retroaktivt för nästkommande månad. Blankett finns även på
www.stenungsund.se/barnochskola/blanketter.
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