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PM inför ansökan om medel för tilläggsbelopp/medel för
extraordinära insatser för läsåret 2018/2019
(friskolor samt externa kommunala aktörer)
Enligt skollagen är tilläggbeloppet avsett för enskilda barn/elever som har ett omfattande behov av stöd. Kostnaden för
stödet ska vara omedelbart kopplat till barn/elev och ha samband med dess extraordinära behov och förutsättningar
för att kunna fullgöra sin förskole vistelse/skolgång.
Medel för extraordinära insatser/tilläggsbelopp, beviljas utifrån principen om lika villkor för kommunala och
fristående verksamheter, utifrån en individuell prövning av det enskilda barnets/elevens behov relaterat till den
dokumentation som kompletterar ansökan.

Rätt till tilläggsbelopp/medel för extraordinära insatser
Medel kan sökas för enskilda barn/elever och vara individuellt bestämt utifrån
barnets eller elevens behov. För att tilläggsbelopp/medel för extraordinära
insatser ska beviljas, krävs att det gäller extraordinära stödåtgärder, d.v.s.
insatser som ligger utöver insatser för särskilt stöd. Ersättning utgår till
exempel inte om det är möjligt att tillgodose elevens behov genom insatsen
särskild undervisningsgrupp.

Tilläggsbelopp/medel för extraordinära insatser kan beviljas för:






Fysiska funktionsnedsättningar, t.ex. rörelsehinder, hörsel- eller
synnedsättning, allvarliga somatiska sjukdomstillstånd, som kräver
övervakning.
Psykiska och/eller betydande sociala svårigheter, där risk för skada på
barnet/eleven själv eller dess omgivning föreligger.
Mycket stora svårigheter i socialt samspel och kommunikation.
Extraordinära stödåtgärder i undervisningen.

Det är alltid barnets/elevens individuella stödbehov, som det framträder i den
pedagogiska verksamheten vid tidpunkten för ansökan, som är underlag för
bedömning av tilldelning av medel. Ett barns/elevs eventuella diagnos är inte i
sig utslagsgivande.
Ansökan om tilläggsbelopp/medel för extraordinära insatser
Ansökan ska vara skriftlig (via specifik ansökningsblankett) och kompletteras
med följande bilagor:
1. Utredning som beskriver de extraordinära svårigheterna (exempelvis
fysiska, somatiska psykiska/sociala).
2. Beskrivning och omfattning av det extraordinära stödbehovet.
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3. Exempel på miljöer där extraordinära insatser behövs.
4. Beskrivning vad som gjorts hittills och vad som uppnåtts.
5. Aktuellt åtgärdsprogram (skola)/handlingsplan för särskilt stöd
(förskola) med tydlig beskrivning av vilka åtgärder som ska vidtas
med anledning av stödbehovet.
6. Om tilläggsbelopp/medel för extraordinära insatser tidigare erhållits
bifogas en uppföljning av hur detta använts och hur det bidragit till att
tillgodose barnets/elevens behov av extraordinära insatser.

Arbetsgång och tidplan








Skolans elevhälsoteam ska involveras i ansökan.
Ansökan skickas (inkl. bilagor) till:
Landskrona stad
Utbildningsförvaltningen
Stadshuset
261 80 Landskrona
Sista ansökningsdag för huvudansökan inför HT är 2018-05-01.
Skriftligt beslut för HT lämnas senast 2018-06-15
Sista ansökningsdag för huvudansökan inför VT är 2018-12-01
Skriftligt beslut för VT lämnas senast 2019-01-15

Övrig information
Förändrade förutsättningar under året kan föranleda nya ansökningar om medel
för extraordinära insatser/tilläggsbelopp (t.ex. byte av skola, ny elev). Nya
ansökningar under året behandlas utifrån samma premisser för bedömningen
som vid huvudansökningstillfället.
Ansökningar beviljas inte retroaktivt.
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