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Ansökan om inackorderingstillägg

Utbildningsförvaltningen

Ansökan sänds till:
Utbildningsförvaltningen
Vaxholms stad
185 83 Vaxholm

Vänligen texta
Elevens för- och efternamn

Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN)

Folkbokföringsadress

Postnummer

Telefon bostad

Postort

Telefon, mobil

E-postadress

Inackorderingsadress

Postnummer

Utgift för hyra

Bifogas intyg för inackordering/hyra?

☐ Ja

Postort

☐ Nej

Betalningsmottagare, namn (juridisk vårdnadshavare eller myndig elev)

Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN)

Telefonnummer, dagtid

E-postadress:

Telefonnummer, mobil

Betalningsmottagares folkbokföringsadress

Bank

Postnummer

Clearing- och kontonummer

Postort

☐ Plusgiro ☐

Bankgiro

☐

Bankkonto

Ansökan avser

☐ HT 20…..
☐ VT 20…..

Terminslängd, datum ……………………
Terminslängd, datum …………………...

Del av termin, datum
fr.o.m. ………… t.o.m. …………….

Skolans namn

Telefonnummer

Program

NIU/RIG/RIKS

Inriktning, linje

Adress

Postnummer

Postort

Antal kilometer mellan Vaxholms stad och studieorten ………………….
Information om behandling av personuppgifter
Personuppgiftslagen (1998:204) reglerar hur barn- och utbildningsnämnden får använda dina personuppgifter. De personuppgifter som
du lämnar till barn- och utbildningsnämnden i samband med ansökningar etc. används (behandlas) i sådan omfattning som är nödvändig
för hantering av ärenden för följande ändamål: planering av köuppgifter, placering, avdelningslistor, personalschema, statistik och
kundundersökningar m.m. Barn- och utbildningsnämnden kan komma att lämna ut dina personuppgifter till juridiska personer och andra
myndigheter som samarbetar med nämnden för de ändamål som anges ovan. Nämnden är också skyldig att lämna ut allmänna offentliga
handlingar i vilka personuppgifter kan förekomma. I vissa fall kan barn- och utbildningsnämnden komma att hämta uppgifter om dig från
kommunens fastighetsinformations- eller kommuninvånarregister. Genom undertecknande godkänner du att barn- och
utbildningsnämnden använder dina uppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.
Du har alltid rätt att få information om vilka personuppgifter som barn- och utbildningsnämnden har registrerat om dig samt att begära
rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter i barn- och utbildningsnämndens register. Om du vill få information eller begära rättelse i
ovanstående fall ska du kontakta Vaxholms stad, utbildningsförvaltningen, 185 83 Vaxholm.

Undertecknande av juridiska vårdnadshavare eller myndig elev
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Datum

Underskrift

Namnförtydligande
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Undertecknande, skolan på studieorten
Härmed försäkras att eleven går på angiven utbildning.
Eleven går riksrekryterande utbildning
☐ Ja ☐ Nej
Eleven är förstahandsmottagen
☐ Ja ☐ Nej
Eleven bor inackorderad på skolan
☐ Ja ☐ Nej
Datum

Underskrift

Skolans stämpel

Namnförtydligande

Beslut

☐ Inackorderingstillägg beviljas

☐ Inackorderingstillägg beviljas ej.

VT 20…… à ……………… kr/mån
HT 20…… à ……………… kr/mån

Se delegeringsbeslut för motivering och överklagandehänvisning.

Beslutsdatum

Underskrift

Namnförtydligande

Beslutet har fattats med stöd av utbildningschefens delegeringsordning punkt ………
Ansökan om inackorderingstillägg - information
Ansökan gäller elever som är under 20 år, folkbokförda i Vaxholm som är antagna till en gymnasieskola med offentlig
huvudman. För att få inackorderingstillägg gäller att eleven är berättigad till inackorderingsbidrag enligt Vaxholms stads
riktlinjer. Ansökan avser ett läsår och ny ansökan ska lämnas in för varje nytt läsår. Ansökan om inackorderingstillägg
ska lämnas senast vid skolstart. Om studierna avbryts, ska detta omedelbart anmälas till utbildningsförvaltningen i Vaxholm. Utbetalning sker till den bank och det konto som anges på ansökan. Första utbetalningen 2014 sker i slutet av
september.





Utbetalning sker månadsvis för fyra månader på hösten och fem månader på våren.
Anmälningsskyldighet gäller vid ändrade förhållanden. Vårdnadshavare eller elev kan bli återbetalningsskyldig vid
underlåtelse att anmäla ändrade förhållanden.
Beslut om inackorderingstillägg förenas med återkallelseförbehåll för det fall eleven gör studieavbrott, minskar
studieomfattning, t.ex. från hel- till deltid, flyttar tillbaka till folkbokföringsadressen i hemkommunen eller ändrar
folkbokföringskommun.
Vid beviljad ansökan om inackorderingstillägg beviljas inte ersättning för dagliga skolresor.

Övriga upplysningar

