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Bromölla gymnasium 
Kyrkvägen 26 
295 35 Bromölla 

Telefon: 0456-822 440 
E-post: gymnasiet@bromolla.se

    Beslut om interkommunal ersättning avseende 
extraordinära stödåtgärder 

Beslut avser ersättning för elev med behov av extraordinära stödåtgärder och används inom 
gymnasieskolan 
Modersmålsundervisning regleras enligt hemkommunens prislista och tas därför inte upp 
nedan. 

Elev
Namn Personnummer 

Hemkommun Årskurs Program 

Skola Kontaktperson för skola 

Kontaktperson e-post Kontaktpersons telefon 

Eleven har behov av extraordinära stödåtgärder på följande grunder: 
Följande har tidigare prövats och funnits inte är tillräckligt för att möta elevens stödbehov, 
vilket därmed gör att det krävs extraordinära stödåtgärder:  
Följande har tidigare prövats  

Beskrivning av de extraordinära stödåtgärder som har gjorts för eleven utifrån utredning: 
Beskrivning av de extraordinära åtgärder som gjorts 
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Bromölla gymnasium 
Kyrkvägen 26 
295 35 Bromölla 

Telefon: 0456-822 440 
E-post: gymnasiet@bromolla.se 

 
 

Specificerad beräkning av kostnaderna för de extraordinära stödåtgärder som eleven behöver: 
Specificerad beräkning av kostnader för extraordinära stödåtgärder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ersättning för extraordinära stödåtgärder: 
Överenskommelsen gäller under perioden 
 

Ersättningsbelopp 

Övrig notering 

 
Nytt beslut tas om behov av särskilt stöd ändras i sådan omfattning att kostnaden för stödet 
förändras, eller om andra faktorer påverkar kostnaden och/eller om elevens hemkommun ändras.  

 

Beslut på delegation av:  
Underskrift tjänsteperson för hemkommun 
 

Namnförtydligande 

Datum Telefon 

 

 
Beslut om tilläggsbelopp kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Ett överklagande 
måste ske skriftligt. Ange tydligt att det är ett överklagande till Förvaltningsrätten i Malmö, vilket 
beslut som överklagas och vilken ändring som önskas i beslutet. Överklagandet ska ha kommit 
in till Bromölla gymnasium inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet, annars kan 
överklagandet inte prövas av domstolen. 
 
Hantering av personuppgifter: Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifter 
först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas 
enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hu personuppgifterna behandlas 
hänvisas till kommunens hemsida.  
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