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Utbildningsförvaltningen
Enheten för juridik och elevhälsa
U

Ansökan om tilläggsbelopp för lovskola för elever folkbokförda i Lunds kommun
Huvudman

Organisationsnummer

Huvudmannens adress och e-post
Skola och rektor
Skolans adress

Bank- eller postgironummer

Kontaktperson (e-post och telefonnummer)
Elevens namn och personnummer

Elevens årskurs innevarande läsår
Elevens folkbokföringskommun

Har barnet/eleven skyddade personuppgifter?
Tid som ansökan avser:
Uppgifter om lovskolan

Ja

Nej

Omfattning i timmar totalt för aktuell
elev

Omfattning timmar/vecka: Totalt antal elever i gruppen för lovskola

Personalkostnad per elev

Kostnad för skollunch per elev

Har eleven tackat ja till lovskola?

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Stora Södergatan 47

Sökt belopp

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

e-post

utbildningsforvaltningen@lund.se
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Utbildningsförvaltningen
Enheten för juridik och elevhälsa
U

Övriga kostnader (vänligen specificera varje kostnadspost ni uppger, t.ex. lokalvård)

Bifoga underlag
- som styrker att eleven har tackat ja till lovskola.
- som beskriver beräkningen av era kostnadsposter.

Svara på följande frågor
- Redogör för hur lovskolan för eleven ska bedrivas (vilka ämnen och i vilken omfattning, typ av
personal, eventuella stödinsatser osv.).
- Bifoga elevens senaste betyg.
- Varför bedöms eleven vara i behov av lovskola?
Underskrift firmatecknare/rektor (fullmakt ska bifogas)

Datum och ort

Namnförtydligande

Riktlinjer gällande tilläggsbelopp för barn och elever folkbokförda i Lunds kommun
Vid ändrade förhållanden

Fristående huvudmän är skyldiga att anmäla till utbildningsförvaltningen då ändrade förhållanden så som
exempelvis byte av skola eller folkbokföringsadress sker.
Den som erhållit tilläggsbelopp på felaktiga grunder är skyldig att genast återbetala beloppet.

Beslut och utbetalning

Beslut kring ansökan om tilläggsbelopp delges skriftligen med motivering och besvärshänvisning.
Beslutet kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol inom tre veckor från delgivning.
Utbetalning av tilläggsbelopp sker en gång per månad.

Ansökningstid

Ansökan om tilläggsbelopp kan göras under hela året. För att försäkra sökande om beslut före vårterminens
slut, bör ansökan vara oss tillhanda senast den 1 mars.

Ansökan skickas med post till

Utbildningsförvaltningen, Box 41, 221 00 Lund

Postadress

Box 41
221 00 Lund

Besöksadress

Stora Södergatan 47

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

e-post

utbildningsforvaltningen@lund.se

