
Hemkommunen åtar sig att svara för kostnader för utbildningen 

☐ Ja, med följande belopp: /år ☐ Nej 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Gymnasieantagningen i Kristianstad 
antag@kristianstad.se 
Tel. 044-13 50 00 

ÖVERENSKOMMELSE 
BIDRAG MELLAN HEMKOMMUN OCH 
FRISTÅENDE GYMNASIUM 

För enskild elev – programinriktat val, 
yrkesintroduktion, individuellt alternativ 
samt språkintroduktion Skollagen 17 kap. 29 §. 

1 (1) 

Personuppgifter 
Elevens namn: Personnummer: 

Elevens adress: Kod hemkommun, folkbokförd fr o m: 

Utbildning 
Val: Program (kod och klartext): 

Utbildningens ort och skola: Kommun/landsting: 

Utbildningen omfattar heltidsstudier fr o m datum: Utbildningen omfattar heltidsstudier t o m datum: 

Yrkesintroduktion, individuellt alternativ, språkintroduktion och programinriktat val för enskild elev 

*Överenskommet pris avser innevarande år. Priset justeras automatiskt efter årsskiftet i enlighet med beslutad budget.

Bidragsbeloppet utbetalas enligt samma rutin som för elever vid de nationella program som skolan anordnar. 
Utbildningsanordnaren åtar sig utbildningsansvar i enlighet med lagar och förordningar. Överenskommelsen upphör 
med automatik när eleven uppnått behörighet och övergår till nationellt program eller överförs till ett annat 
introduktionsprogram som skolan anordnar. Överenskommelsen upphör också om eleven folkbokförs i annan 
kommun, eller om studieplanen förändras till att inte omfatta heltidsstudier. Om utbildningen avbryts erhålls 
ersättning till och med den kalendermånad då eleven avbryter sin utbildning. Ny överenskommelse sluts separat vid 
en eventuell förlängning av studiegången. Separat överenskommelse kan upprättas mellan parterna gällande 
eventuella kostnader till följd av särskilda stödinsatser. 

Denna överenskommelse har upprättats i två exemplar varav vardera parten har tagit var sitt. 

För elevens hemkommun För utbildningsanordnaren 
Datum och underskrift: Datum och underskrift: 

Namnförtydligande: Namnförtydligande: 

Telefonnummer (även riktnr): Telefonnummer (även riktnr): 

☐ Ja

☐ Nej

Skolhuvudmannen tar emot eleven 

Skolhuvudmannen tar inte emot eleven 

Kristianstads kommun behandlar dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt enligt dataskyddsförordningen. Läs mer om dina rättigheter och hur vi 

arbetar med personuppgifter. www.kristianstad.se/personuppgifter 
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