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Uppföljningar avseende  
beviljat tilläggsbelopp

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen 
Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen. Personuppgifter som lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende. 
Uppgifterna kan på begäran lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig 
eller ditt minderåriga barn. Barn- och utbildningsnämnden ska omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina 
personuppgifter raderade. Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter. Kontakt till kommunens 
dataskyddsombud dataskyddsombud@kristianstad.se. Du har rätt att inge klagomål om din personuppgiftsbehandling till Datainspektionen.

Förskola/skola som blivit beviljad tilläggsbelopp
Fristående huvudman

Information om barn/elev
PersonnummerFörnamn Efternamn

Redovisning av beviljat tilläggsbelopp inför nytt beslut om tilläggsbelopp 
Inför ett nytt beslut måste redovisning ske av på vilket sätt tidigare beviljat bidrag nyttjats för att tillgodose elevens behov.

Redovisning ska vara undertecknad tillhanda senast: 
Datum

Kontaktuppgifter 
  
Handläggare  Kontakt     Postadress 
Anna Danielsson  E-post: anna.danielsson@kristianstad.se Kristianstads kommun, Centrala elevhälsoenheten 
Verksamhetskontroller Telefonnummer: 044-13 60 43  Väverigatan 2 
         291 80 Kristianstad 
 
Information 
Kristianstads komuns begäran om att inkomma med redovisning ingår i kommunens ansvar grundat på:  
  
I 10 kap. 41 § Skollagen framgår att den kommun där den fristående skolan är belägen har rätt till insyn i verksamheten. Genom insynsregleringen får 
kommunen möjlighet att kontrollera att de offentliga bidrag som betalas ut används på angivet sätt. Vid en förnyad ansökan om tilläggsbelopp ska 
således en utvärdering av tidigare insats redovisas. 

Om tilläggsbeloppet inneburit assistentstöd; vem har varit anställd?

Beskriv barnets/elevens framsteg/utveckling med hjälp av ovanstående insatser

Underskrift uppgiftslämnareDatum Namnförtydligande uppgiftslämnare

Personnummer Telefonnummer

 Beskriv hur det beviljade tilläggsbeloppet använts

Tjänsteomfattning

Tilläggsbeloppet har använts till annan åtgärd?

Övriga upplysningar

Registrera: Ja. Delegeringsbeslut: Nej. Gallras: Bevaras, till kommunarkivet efter fem år.   
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