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Riktlinjer för tilläggsbelopp
Ärendebeskrivning
Enligt skollagen (2010:800) har alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor en
skyldighet att ge stöd åt de barn och elever som är i behov av särskilt stöd.
Resurser för det särskilda stödet ingår i grundbeloppet. Tilläggsbelopp för barn
eller elever i behov av särskilt stöd utgår endast för extraordinära stödåtgärder som
inte kan kopplas till den vanliga undervisningen. I Trelleborgs kommun fördelas
tilläggsbelopp till både fristående och kommunala verksamheter. För sistnämnda
verksamheter används dock istället begreppet BIBASS (barn i behov av särskilt
stöd).
Tilläggsbelopp kan även utgå för fristående verksamheter för kostnader som rör
modersmålsundervisning och obligatorisk lovskola. Detta gäller inte för
kommunala verksamheter.
Riktlinjerna tydliggör vad som gäller beträffande tilläggsbelopp för barn och elever
med omfattande behov av särskilt stöd i enlighet med skolförfattningarna och med
gällande rättspraxis. Syftet är att säkerställa att barn och ungdomar behandlas lika
vid bedömningen oberoende av om de går i kommunal eller fristående förskola,
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. När det gäller
tilläggsbelopp för modersmålsundervisning och obligatorisk lovskola ska
riktlinjerna förtydliga vilka krav som ställs för att tilläggsbelopp ska utgå.

Beredning
Riktlinjerna innehåller en beskrivning av gränsdragningen mellan grundrespektive tilläggsbelopp. Det redogörs för tillämpliga bestämmelser, förarbeten
och domstolspraxis.
Av riktlinjerna framgår det hur ansökan görs, vilken typ av dokumentation som ska
lämnas in för respektive skolform samt vilka målgrupper som kan komma i fråga
för tilläggsbelopp. En individuell prövning görs dock i varje fall.
Riktlinjerna anger hur handläggnings- och beslutsprocesserna går till. Det framgår
även under vilka förutsättningar som beslutet gäller samt ett återkallelseförbehåll
och information om uppföljning av beviljade tilläggsbelopp.
Som ovan omnämnts kan tilläggsbelopp utgå för modersmålsundervisning och
obligatorisk lovskola. Riktlinjerna innehåller information om vad som gäller i
dessa fall.

Bildningsförvaltningen
E-post bildningsforvaltningen@trelleborg.se
Telefon 0410-73 30 00
Webb www.trelleborg.se
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Johan Kocksgatan 4
Postadress
Box 79, 231 21 Trelleborg
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Förslag till beslut
Bildningsnämnden föreslås besluta
att anta föreliggande Förslag till riktlinjer för tilläggsbelopp,
att riktlinjerna tillämpas från och med att protokoll justeras.

Bilagor
Förslag till riktlinjer för tilläggsbelopp

Barns och elevers delaktighet
Enligt en rutin för att kontrollera om barn och elever har fått möjlighet att vara
delaktiga i arbetet med ärendens som behandlas i bildningsnämnden ska två frågor
besvaras med egen rubrik i samtliga tjänsteskrivelser till nämnden.

Har berörda barn och elever tillfrågats och vilka är deras
synpunkter?
Nej, det är inte aktuellt i detta ärende. Riktlinjerna utgår från skolförfattningarna,
förarbeten och rättspraxis.

På vilka andra sätt har barn och elevers perspektiv påverkat
underlagen?
Se ovan.

