Reglering mellan kommunala huvudmän/
landstingskommunala huvudmän

Erbjudande av plats på introduktionsprogram för enskild
elev (programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ, språkintroduktion) Skollagen 17 kap 21§

Barn- och utbildningsförvaltningen
Gymnasieantagningen Kristianstad
E-post: antag@kristianstad.se
Telefon: 044-13 61 61
Personuppgifter
Termin som utbildningen påbörjades

ht

vt

Elevens namn

År

Elevens personnummer

Elevens adress

Elevens hemkommun och län
Val

Önskad ort/skola

Önskat program (kod och klartext)

Kommun/Landsting

A. Yttrande från hemkommunen
Denna kolumn fylls endast i om det gäller yrkesintroduktion, individuellt alternativ, språkintroduktion
Hemkommunen åtar sig att svara för kostnader för utbildningen

Ja, med följande belopp* :

Nej

Denna kolumn fylls endast i om det gäller programinriktat val
Hemkommunen åtar sig att svara för kostnader för utbildningen.

Ja

Nej

Lagtext längst ner på sidan.
Datum och underskrift

Namnförtydligande och telefonnummer

* Överenskommet pris avser innevarande år. Priset justeras automatiskt efter årsskiftet i enlighet med beslutad budget.
B. Förhandsbesked av mottagande kommun/landsting
Elevens intresseanmälan tas emot. (Beslut om beredning av plats tas senare under del C.)
Elevens intresseanmälan tas ej emot.
Datum och underskrift

Namnförtydligande
Telefonnummer (även riktnummer)
Datum då förhandsbeskedet skickades till hemkommunen

C. Beslut av mottagande kommun/landsting
Eleven kommer att beredas plats på angivet introduktionsprogram under förutsättning att eleven är behörig till sökt program
Eleven kommer inte att beredas plats.
Datum och underskrift

Beslutsmyndighetens namn och postadress

Namnförtydligande
Telefonnummer (även riktnummer)

Datum då beslutet skickades till hemkommunen

17:23§ Anordnande huvudman ska ersättas för sina kostnader av hemkommunen: Om inte hemkommunen och den anordnade huvudmannen kommer överens om annat, ska den interkommunala
ersättningen beräknas enl 17:24-17:25§ 17:24§ Den interkommunala ersättningen vid programinriktat val består av: 1.Ersättning för den del av utbildningen som motsvarar det nationella program som
det programinriktade valet är riktat mot, och 2.Ersättning för den del av utbildningen som avser det stöd som eleven behöver för att uppnå behörighet för det nationella programmet. Ersättning enl
första stycket 2 ska lämnas under högst ett år. 17:25§ om hemkommunen inte erbjuder det aktuella nationella programmet, ska ersättning enl 24§1 motsvara anordnarens självkostnad. Om
hemkommunen erbjuder det aktuella nationella programmet, ska ersättning enligt 24§1 högst uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har för motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad
lägre, ska ersättning i stället uppgå till den lägre kostnaden.
Uppdaterad: 2021-04

