Ansökan om inackorderingstillägg
Gymnasial utbildning

Elevens personuppgifter

Efternamn/Tilltalsnamn

Personnummer

Bostadsadress (gata, nr, box)

Telefon

Postnummer/Ortnamn

Folkbokföringskommun

E-postadress
Studier

Studietid och
omfattning

Skolans namn

Skolort

Utbildning (ange program, kurs)

Årskurs/Klass

Studietid den första terminen som ansökan avser

Omfattning

Fr.o.m. _____________ t.o.m. _____________
Studietid den andra terminen som ansökan avser

Elevens inackorderingsadress

Orsak till
inackordering

Deltid

Omfattning

Fr.o.m. ______________ t.o.m. _____________
Tid för inackorderingstillägg

Heltid

Vuxenutbildning.
Ange antal poäng

Heltid

Vuxenutbildning.
Ange antal poäng

Deltid

Hela höstterminen

Del av höstterminen, fr.o.m. ____________ t.o.m. ____________

Hela vårterminen

Del av vårterminen, fr.o.m. ____________ t.o.m. _____________

C/o

Telefon

Bostadsadress (gata, nr box)

Postnummer och ort

Ange varför du är inackorderad och söker inackorderingstillägg:
Den utbildning som jag ska gå finns inte på min hemort
Jag är elev vid idrottsgymnasium som godkänts av Skolverket
Jag praktiserar (ange plats m.m.)
Annat skäl

Restid
Fylls i om du studerar i
gymnasieskola inom
Jönköpings kommun

Till skolan:

Må

Ti

On

To

Fr

Jag lämnar hemmet klockan:
Ordinarie skoldag börjar klockan:
Från skolan:

Ange den restid du skulle
ha haft om du inte
var inackorderad

Ordinarie skoldag slutar klockan:
Jag anländer hem klockan:
Gångväg hemmet – hållplats, antal km
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Maj 2019

Reseavstånd

Uppge reseavstånd (inkl gångavstånd), mellan bostaden och skolan.

Obligatorisk
uppgift

Gäller angiven färdväg minst fyra dagar under en tvåveckorsperiod
Ja

Nej

Resebidrag för
dagliga resor

Ingen kan ha både inackorderingstillägg och bidrag för resor/skolkort
Jag har inte tagit emot eller kommer inte att ta emot skolkort för dagliga resor

Betalningsmottagare

Namn

Personnummer (10 siffror)

Bank

Clearingnummer och kontonummer

Övriga
upplysningar
För att kunna uppfylla Jönköpings kommuns skyldighet behöver vi behandla följande personuppgifter: elevs för- och efternamn,
personnummer, adress, skola, årskurs och klass. Vårdnadshavares för- och efternamn, personnummer, adress samt telefonnummer.

Vi har tagit del av informationen om villkoren för inackorderingstillägg
och skyldigheten att anmäla ändrade förhållanden.
Vårdnadshavares
underskrift

Elevens försäkran och
namnunderskrift

Jag försäkrar att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är fullständiga och sanningsenliga. Jag har även tagit del av information om,
utbetalningsrutiner, anmälningsskyldighet vid ändrade förhållanden och behov av behandling av personuppgifter.

Datum

Vårdnadshavares underskrift

Personnummer (10 siffror)

Telefonnummer

Härmed försäkrar jag att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är fullständiga och sanningsenliga.
Datum

Elevens namnunderskrift

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS ANTECKNINGAR/BESLUT
Klart intagning

Bifalls med

Fr.o.m.

T.o.m.

Datum

Handläggare

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN, ekonomienheten

kr/mån

Avslag
Rapport till SUS

Maj 2019

