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Inledning  
Tilläggsbelopp är bidrag som en enskild huvudman för en fristående skola ska 
få som ersättning av elevens hemkommun för att täcka kostnader för 
extraordinära stödåtgärder till en elev med ett omfattande behov av särskilt 
stöd. 
 
Syftet med riktlinjer för tilläggsbelopp är att tydliggöra tillämpningen och få en 
rättsäker bedömning av ansökningar om tilläggsbelopp. Riktlinjerna ska bidra 
till att säkerställa alla elevers rätt till likvärdiga förutsättningar och likvärdig 
utbildning.  
 
Föreliggande riktlinjer för tilläggsbelopp reglerar endast gymnasiet. 

 

Principer för resursfördelning till skolor 
Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter elevernas olika 
förutsättningar och behov. Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och 
ansvarar för att fördela resuser inom enheten efter elevernas förutsättningar och 
behov. I detta innefattas ansvar för och beslut om övergripande organisation av det 
pedagogiska arbetet och arbetet med elever i behov av särskilt stöd.  

 
Bidraget till fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor består av ett 
grundbelopp och i vissa fall ett tilläggsbelopp. 

Grundbelopp 
Grundbeloppet är det verktyg genom vilket kommunerna finansierar enskilda 
huvudmäns utbildning vid fristående skolor.  

Detta belopp ska normalt täcka de sammantagna kostnaderna för utbildningen av 
eleverna vid skolan, där undervisningen av vissa elever kan vara mer resurskrävande 
än undervisningen av andra. 

Alla skolor har i uppgift att anpassa sin organisation och sin undervisning så att 

hänsyn tas till alla elevers behov och förutsättningar. Merparten av skolans insatser 

ryms inom grundbeloppet.  

Grundbeloppet ska ge ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider, 

administration, mervärdesskatt och lokalkostnader. Kostnaden för att utreda elevers 

eventuella behov av särskilt stöd och att upprätta åtgärdsprogram samt stöd i form av 

extra undervisning eller undervisning i särskild grupp som syftar till att hjälpa elever 

med svårigheter att nå målen, ingår i grundbeloppets kostnadspost för undervisning. 

Bidraget från en elevs hemkommun till en fristående gymnasieskola ska bestämmas 

efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det 

aktuella nationella gymnasieprogrammet i kommunens egna gymnasieskolor. Om 

kommunen inte anordnar programmet, och det därför inte finns någon kostnad att 

jämföra med, ska kommunen betala det belopp som föreskrivits av Statens skolverk i 

den s.k. riksprislistan. 

 

 

 



     

    

    

    

  

Tilläggsbelopp 
Utöver grundbeloppet ska kommunen betala ett tilläggsbelopp för elever som har ett 

omfattande behov av särskilt stöd eller som ska erbjudas modersmålsundervisning. 

Tilläggsbeloppet för en elev i behov avsärskilt stöd ska vara individuellt bestämt 

utifrån elevens behov. 

Kommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev, om betydande 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen uppstår. 

Med tilläggsbelopp avses ersättning för assistenthjälp, anpassning av lokaler eller 
andra extraordinära stödåtgärer, däribland sådana som riktas till elever med stora 
inlärningssvårigheter och modersmålsundervisning för elever som ska ges sådan 
undervisning. 

 Ansökan  
Tilläggsbelopp erhålls genom ansökningsförfarande. Ansökan görs inför varje ny 
läsår.  
 
Ansökan ska innehålla:  
  

• Beskrivning av elevens behov och förutsättningar. Det som anges ska i så stor 
utsträckning som möjligt styrkas med utlåtanden/underlag/dokumentation som 
bifogas ansökan. 

• Redogörelse för vilka insatser, anpassningar och/eller särskilt stöd som vidtagits. 

• Beskrivning av vilka insatser som det finns behov av att vidta för att möta den 
enskilda elevens behov av omfattande stöd och förutsättningar för att kunna 
fullgöra sin skolgång. Beskriv typ av insats/omfattning/vad insatsen ska leda 
till/omfattning av anpassningarna. 

• Vid förnyad ansökan: Beskrivning av vilka effekter som uppnåts med tilldelat 
tilläggsbelopp. 

• Eventuella utredningar från habilitering, psykolog, läkare eller liknande. 

• Elevens närvaro föregående läsår. 

• Utdrag ur betygskatalog för eleven. 
 

En verksamhet som tar emot tilläggsbelopp ska meddela om det sker en stadigvarande 
förändring under året som kan påverka beslutet om tilläggsbelopp. I denna situation 
kan omprövning bli aktuell. 
 
Mer information om ansökan om tilläggsbelopp finns på Varbergs kommuns hemsida 
www.varberg.se 
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