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Ansökan om tilläggsbelopp för extra ordinära stödinsatser
Ansökan avser kalenderåret 2018
Tilläggsbeloppet ska utgå från bedömning av enskilda barnets/elevens behov av extra ordinära stödinsatser.
Kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplade till ett enskilt barn/elev och ha samband med dennes
särskilda behov och förutsättningar för att kunna delta och tillgodogöra sig verksamheten/ fullgöra sin skolgång.
Möjligheterna att beviljas extra resurser för barn/elever i behov av särskilt stöd är mycket begränsade.
Tilläggsbelopp utgår endast för stödåtgärder som går väsentligt utöver vad som ersätts genom grundbelopp.
Förkolan/skolan ska kunna ge stöd åt flertalet barn/elever inom ramen för grundbeloppet/skolpengen. I de fall
där behovet av särskilt stöd är förknippat med en undervisningssituation, ska stödbehovet kunna tillgodoses
genom åtgärder som ska täckas av grundbeloppet. Det ankommer på förskolan/skolan att visa att stöd i sådan
form inte är tillräckligt och att förutsättningarna för att tilläggsbelopp ska lämnas är uppfyllda. För att beslut om
att beviljat tilläggsbelopp ska vara aktuellt ska det tydligt framgå av förskolans/skolans ansökan att barnet/eleven
har ett omfattande behov av extra ordinära stödinsatser.
Kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun har den 23 november 2017 fattat beslut om att tilläggsbelopp för
barn/elevers behov av extra ordinära stödinsatser ska bedömas utifrån nedanstående kriterier:
A. Barn/elev har sjukdomar och/eller skador som gör det omöjligt eller kraftigt försvårar
• förflyttning
• av- och påklädning
• intag av måltider
• personlig hygien
• toalettbesök
B. Barn/elev har allvarliga sjukdomar som medför risk för barnets/elevens liv om inte övervakning och
medicinering sker.
C. Barn/elev har grava psykiska funktionshinder där barnet/eleven
• inte kan göra sig förstådd
• inte kan förstå omgivningen
• har behov av aktivt stöd vid förflyttning, måltider, personlig hygien och
• toalettbesök
• uppvisar allvarliga ångestsymtom med självskadebeteende eller suicid
• handlingar
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Tilläggsbeloppet söks för barn/elev i följande verksamheter
Förskola Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Fritidshem Gymnasium Gymnasiesärskolan

Verksamhetens uppgifter
Förskole-/skolenhetens namn

Adress

Postnummer

Ort

Förskolechef/Rektor

Telefon

E-post

Barnets/elevens uppgifter
Barnets/elevens namn

Personnummer

Folkbokföringsadress

Årskurs

Postnummer

Vistelsetid
timmar/vecka i
förskola/skola

Ort

Vistelsetid
timmar/vecka i
fritidshem

Har tidigare beviljats
tilläggsbelopp? (Ja/Nej)

Beskrivning av barnets/elevens svårigheter
Vilka svårigheter har barnet/eleven? Hur/när visar sig svårigheterna? I vilka situationer och miljöer förekommer
svårigheterna? Beskriv, ge exempel.
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Extra anpassningar och särskilt stöd
Redogör för vilka extra anpassningar och särskilt stöd som satts in under föregående/innevarande termin samt
utvärdering av resultat, analys och slutsats i förhållande till barnets/ elevens svårigheter. T ex:

Barn- och elevhälsan
Vilka övriga stödfunktioner, interna och/eller externa, är/har varit involverade i att stötta verksamheten att möta
barnets/elevens svårigheter, t ex BUP, BVC, habiliteringen, elevhälsan etc, och på vilket sätt har de varit involverade.
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Tidigare beviljat tilläggsbelopp
Uppföljning och utvärdering av tidigare beviljat tilläggsbelopp 2016/17 – Beskriv i förekommande fall hur tilldelade
medel har använts, hur stödet har fungerat samt vilken effekt stödet har haft på elevens utveckling och möjlighet att
delta och tillgodogöra sig verksamheten/ fullgöra sin skolgång

Extra ordinära stödinsatser
Beskriv vilka stödinsatser som planeras med hjälp av tilläggsbeloppet utöver ordinarie verksamhet.

Omfattning av stödbehovet

timmar/vecka
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Underlag som ska biläggas ansökan
FÖRSKOLA
Förskolans kartläggning av barnets behov (ej äldre än 6 mån) och/eller medicinsk utredning.
Aktuell handlingsplan
Om ansökan avser ett barn som ännu inte börjat på förskolan ska ändå en handlingsplan bifogas.

Kopia på tidigare beslut om tilläggsbelopp. (I de fall verksamheten tidigare erhållit tilläggsbelopp för barnet.)
Ytterligare dokumentation som styrker det aktuella behovet (T ex intyg, utredningar…). Specificera vad
det är för typ av dokumentation.
1. Xxxx
2. Xxxx
3. Xxxx

FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA, FRITIDSHEM, SÄRSKOLA
Skolans kartläggningar av elevens behov (ej äldre än 6 mån) och/eller medicinsk utredning.
Aktuellt åtgärdprogram (ej äldre än 4 mån)
Eller
Aktuell handlingsplan
Om ansökan avser en elev som ännu inte börjat på enheten, tex vid inflytt, byte av skolform eller byte mellan enheter,
ska ändå en handlingsplan bifogas.

Kopia på tidigare beslut om tilläggsbelopp. (I de fall verksamheten tidigare erhållit tilläggsbelopp för eleven.)
Ytterligare dokumentation som styrker det aktuella behovet (T ex intyg, utredningar…). Specificera vad
det är för typ av dokumentation.
1. Xxxx
2. Xxxx
3. Xxxx

Underskrift
Datum

Ort

Underskrift förskolechef/rektor

Namnförtydligande

Ansökan skickas till barn- och utbildningsförvaltningen, Alva Myrdalsgata 5, 632 20 Eskilstuna.
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