
 

ANSÖKAN OM TILLÄGGSBELOPP FÖR 
BARN/ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD 
 

Ansökan gäller: 
 

  Nyansökan            
  Förlängning av tidigare stöd (utvärdering ska bifogas) 

 

Tilläggsbelopp ska lämnas för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd. Hemkommunen är inte skyldig att betala 
tilläggsbelopp för ett barn i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för 
kommunen. Skollagen 8 kap 23 § 

Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. 
Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller 
ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Skollagen 10 kap 39 § 
 
Allmänna uppgifter  
Verksamhetens (förskolans/skolans) namn 
 

Termin som ansökan omfattar 
 

Klass/avdelning 
 

Nuv antal barn/elever i gruppen 
 

Antal personal i gruppen/klassen 
 

Kontaktperson 
 
 
Barnets/elevens uppgifter 
Namn 
 

Personnummer 
 

Barnets/elevens vistelsetid i timmar i genomsnitt/vecka (förskola/skola) 
 

Vistelsetid i fritidshem i genomsnitt/vecka 
 

Beskrivning av hur barnet/eleven fungerar i verksamheten 
 

Barnets/elevens specifika behov  
 

Resursbehovets storlek (anges i kronor eller i timmar/vecka) 
 
 
Tidigare åtgärder 
Hur har barnets/elevens behov tillgodosetts tidigare? 
 

Aktuella åtgärder 
 

 
Till ansökan bifogas för förskolan en pedagogisk planering och för skolan aktuellt åtgärdsprogram samt 
annan dokumentation som stöder barnets/elevens behov. Vid ansökan om förlängning av tidigare stöd 
ska en utvärdering bifogas. 
 
Underskrift 
Ort och datum 
 
Rektor/förskolechef 
 
 
Ansökan och bilagor skickas till: Öckerö kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 475 80 Öckerö  



 

 
UTVÄRDERING AV STÖDRESURS I FORM AV 
TILLÄGGSBELOPP FÖR BARN/ELEVER I 
BEHOV AV SÄRSKILT STÖD 
 

 
Allmänna uppgifter  
Verksamhetens (förskolans/skolans) namn 
 
Klass/avdelning 
 

Termin som stödet omfattade 
 

 
Hur har stödet använts? Vad har utförts? Vilka stödbehov kvarstår? 
 

 
 
 
Underskrift 
Ort och datum 
 
Rektor/förskolechef 
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