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Utbildningsförvaltningen 
Uppföljningsenheten 2022-12-01 

Stödmaterial för ansökningsblankett om tilläggsbelopp 2023 för 
gymnasiet 

A. Uppföljning 

Om skolan tidigare fått tilläggsbelopp för eleven ska detta anges här. 

Redogör för vad tilläggsbeloppet har använts till genom att kortfattat ange vilka extraordinära 

stödåtgärder till den enskilda eleven som tilläggsbeloppet har bekostat. 

Tänk på att 

• ange endast de extraordinära stödåtgärder som direkt är kopplade till den enskilda eleven 

och inte de kostnader som skolan generellt har i sin verksamhet  

• insatser och åtgärder som finansieras av någon annan, exempelvis region eller 

socialtjänst, ska inte tas upp.  

B. Frånvaro 

Ange elevens totala frånvaro, både giltig och ogiltig samt ange frånvaron i procent. Bifoga 

utdrag ur skolans frånvarorapportering från aktuell period och eventuellt skolans utredning 

om frånvaro om sådan finns. 

C. Ansökan avser följande extraordinära stödåtgärder 

Här lämnas uppgifter om vilka stödåtgärder som tilläggsbeloppet söks för. Tänk på att 

tilläggsbelopp endast kan lämnas för extraordinära stödåtgärder som en enskild elev 

behöver och som ges av skolan. Kostnaderna för stödet ska vara omedelbart kopplade till 

den enskilda eleven och ha samband med dennes särskilda behov och förutsättningar för att 

kunna fullgöra sin skolgång. Att anpassa organisation och undervisning och den vanliga 

undervisningens ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilda stöd faller inom 

ramen för grundbeloppet. Det ska handla om stödåtgärder som väsentligt avviker från det 

skolan ska göra inom grundbeloppet. 

Kryssa i och ange kortfattat vad ni söker bidrag för, skriv in omfattning/vecka i timmar. Om ni 

söker bidrag för assistenthjälp under APL ska ni ange omfattningen i timmar per vecka samt 

antal veckor APL-perioden sträcker sig. 

D. Reducerat program 

Reducerat program ska beslutas i ett åtgärdsprogram. I det fall ett beslut har fattats i ett 

tidigare åtgärdsprogram bifoga detta. 

E. Övriga handlingar  

Om skolan skickar med handlingar i ansökan utöver skolans egen dokumentation ska dessa 

anges här. Det kan vara handlingar som psykologutredning, läkarintyg, etc. 
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F. Beslutsdatum för aktuellt åtgärdsprogram 

 Ange här beslutsdatum för det åtgärdsprogram som är aktuellt. 

G. Övrig information 

Här kan ni lägga till annan information som skolan vill lämna i ärendet. 

 

H. Att bifoga till ansökan 

De dokument som är relevanta för ansökan är skolans utredning om särskilt stöd, aktuellt 

åtgärdsprogram, eventuell utvärdering av föregående åtgärdsprogram, fullständig studieplan, 

elevens individuella och aktuella schema och eventuellt övriga handlingar som skolan 

hänvisar till. 

  

 
För vidare information om tilläggsbelopp se gärna: 

 
Skollagen (2010:800) 16 kap. 52 och 54 §§, 17 kap. 36 §. Gymnasieförordningen (2010:2039) 9 kap 1–7 §§, 13 
kap. 3 och 7 §§.) 
Regeringens proposition 2015/16:134. Tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever   
Vägledande avgöranden Högsta förvaltningsdomstolen. HFD 2012 ref. 46 och HFD 2020 ref. 8.  
Skolverket (2022). Ansöka om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder. Skolverkets hemsida hämtad: 2022-
12-01: Ansöka om tilläggsbelopp - Skolverket  

 

 

 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/organisera-tidigt-stod-och-extra-anpassningar/ansoka-om-tillaggsbelopp

