Ansökan om inackorderingstillägg läsåret

-

för elever i gymnasieskola och gymnasiesärskola
Elevens
personuppgifter mm

personnummer (10 siffror)

efternamn och förnamn

mobil

bostadsadress (gata, nr, postlåda)

postnr och ort

mejladress

Studier

Studietid

Elevens
inackorderingsadress

skolans namn och adress

skolort

utbildning (ange programmet/kursens namn)

årskurs

studietid den första terminen ansökan avser

klass

studietid den andra terminen ansökan avser

c/o

datum för inflyttning

adress (gata, nr, postlåda)

postnr, ort

Bifoga kopia på hyreskontraktet
Tid för vilken
inackorderingstillägg söks
Till vem önskas
utbetalningen
(ifylles alltid)

Vårdnadshavare

£ hela höstterminen
£ hela vårterminen

£ del av höstterminen
£ del av vårterminen

fr o m

tom

fr o m

tom

Ange inte kontonummer på denna blankett, tala med det lokala Swedbank-kontoret.
efternamn och förnamn

personnummer (tio siffror)

vårdnadshavarens namn (1)

vårdnadshavarens namn (2)

adress (gata, nr, postlåda)

adress (gata, nr, postlåda)

postnr, ort

postnr, ort

personnummer

personnummer

-

OBS! Även nästa sida ifylles

Kommunens anteckningar

BESLUT med motivering
Ansökan om inackorderingstillägg avslås

BESLUT
om inackorderingstillägg läsåret 20

- 20

Inackorderingstillägget beviljas med
fr o m

kr/mån

tom
Ändring av tidigare beslut av den

sammanlagt antal månader under läsåret
Du får den första utbetalningen i slutet av

månad 20

Borlänge den

handläggare

beslutsfattare

till kr
fr o m

tom

Borlänge den

telefon

handläggare

beslutsfattare

telefon

Reseavstånd

Färdväg (från - till)

antal km enkel väg

färdsätt (buss, tåg, gång etc)

busslinje nummer

Obligatorisk
uppgift
Anledning till
inackordering

Ange varför du behöver inackordering och söker inackorderingstillägg

£ Den utbildning jag ska gå finns inte på min hemort.
£ Jag har inte blivit antagen till motsvarande utbildning på hemorten.
£ Jag är elev vid Riksidrottsgymnasium (RIG). Idrottsgren:
£ Jag är elev vid annat idrottsgymnasium (NIU). Idrottsgren:
£ Mina vårdnadshavare har flyttat till annan ort den
£ Mina föräldrar bor utomlands.
£ Annat skäl (ange skälet vid Övriga upplysningar)
£ Jag praktiserar (ange plats m.m. under Övriga upplysningar)

Jag bor kvar för att fullfölja utbildningen.

Övriga
upplysningar

Vårdnadshavares
underskrift
Behövs ej
om eleven
är myndig.

För omyndig elev intygas att lämnade uppgifter är fullständiga och sanningsenliga och att ansökan
inlämnas med elevens samtycke. Vi/jag har tagit del av informationen som medföljer blanketten.
datum

vårdnadshavare 1 underskrift

vårdnadshavare 2 underskrift

datum

namnförtydligande

namnförtydligande

Elevens försäk- Härmed försäkrar jag att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är fullständiga och sanningsenliga.
ran och namn- Jag har tagit del av den information om utbetalningsrutiner och skyldighet att anmäla ändrade
förhållanden till min hemkommun.
underskrift
Obligatorisk
uppgift

datum

underskrift

Detta beslut kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol om det gått dig emot.
Besvärhänvisning bifogas i förekommande fall.
I samband med din ansökan godkänner du registrering enligt personuppgiftslagen (1998:204) av
ovanstående personuppgifter i dataregister hos Region Dalarna och Borlänge kommun.
Vill du veta vilken information som finns lagrad om dig rörande ansökan om inackordringstillägg alternativt
rätta felaktigheter, ska du skriftligen meddela Region Dalarna och/eller Borlänge kommun.
Glöm inte att skriva under ansökan eller att bifoga kopia på hyreskontraktet.
Är ansökan ofullständig kan vi inte behandla den.
Du är skyldig att snarast anmäla ändrade förhållanden till din hemkommun och till din skola.
Om du inte gör det kan du bli återbetalningsskyldig för felaktigt utbetalt inackorderingstillägg.

Blanketten skickas till
Borlänge kommun
Barn- och bildningsnämnden
781 81 Borlänge

Märk kuvertet Inackorderingstillägg

