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Ansökan inackorderingsbidrag
Grundskola
Utbildningsnämnden
Box 73, 845 21 Svenstavik
0687 - 161 00

Gymnasial utbildning

Avser läsår

Personuppgifter
Elevens efternamn och förnamn

Personnummer (10 siffror)

Folkbokföringsadress

Postnummer

Ortsnamn

Telefonnummer

Inackorderingsadress

Postnummer

Ortsnamn

Kommun där eleven är folkbokförd

E-postadress

Konto till vilket utbet. ska ske (OBS bank och kontonr måste anges)
Kontoförande bank:

Namn på den till inackorderingsbidraget skall utbetalas
(om annan än eleven)

Kontonummer (inkl. clearingnr.)

Jag har inte haft inackorderingsbidrag tidigare och har minst 50 km resväg i enkel riktning eller en sammanlagd
restid på över 3 timmar per dag.
Jag har tidigare haft inackorderingsbidrag och har minst 40 km resväg i enkel riktning eller en sammanlagd restid
på över 2 timmar per dag.

Utbildning
Skolans namn

Skolort

Program

Årskurs

Inackorderingstid
Bidrag söks för perioden
Fr o m

Tom

Underskrift
Härmed försäkrar jag att uppgifterna är riktiga
Datum

Namnunderskrift

Namnunderskrift målsman (för ej myndig elev)

Sökanden är skyldig att till Bergs kommun anmäla ändringar som påverkar inackorderingsbidraget.
Namnförtydligande

Namnförtydligande målsman

OBS! Ny ansökan lämnas inför varje läsår!

BK 676-450-03

Bergs kommun © Copyright

Kopia på hyreskontrakt måste bifogas denna ansökan.

För utbildningsnämndens handläggning
Inackorderingsbidrag
HT

månader á

VT

månader á

kr

Beviljas

Beviljas ej

Datum
kr
Underskrift
Namnförtydligande

Skriv ut blankett
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Ansökan inackorderingsbidrag
Utbildningsnämnden
Box 73, 845 21 Svenstavik
0687 - 161 00

Information gällande ansökan och bidraget
* Om du är under 18 år måste ansökan signeras av vårdnadshavare.
* Bifogat ansökan krävs ett hyreskontrakt eller annat intyg som styrker boendet.
* Om felaktiga eller vilseledande uppgifter lämnas i ansökan blir eleven, eller om eleven är omyndig; vårdnadshavare
eller förmyndare, ersättningsskyldig för utbetalt inackorderingsbidrag. Detta gäller även vid förändringar som påverkar
inackorderingsbidraget (exempelvis om man byter från kommunal gymnasieskola till fristående skola).
* Bidraget utgår från den tid inackorderingen varar, dock högst 10 månader (aug-maj). Ny ansökan ska lämnas in för
varje läsår.
* Ingen retroaktiv utbetalning av inackorderingsbidrag sker. Om inackorderingsbidraget söks under pågående läsår, det
vill säga i efterskott, betalas inackorderingsbidraget ut månaden efter att ansökan inkommit till kommunen.
* Utbetalning sker den 25:e varje månad eller närmast föregående helgfria vardag.
* Ersättning betalas endast för hel månad. Om ansökan lämnas in efter den 15:e betalas bidraget nästkommande
månad.
* Ansökan tas emot av kommunens handläggare och behandlas i den ordning de kommer in.
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Bergs kommun © Copyright

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig eller ditt barn så som namn, personnummer, adress, telefonnummer, kontonummer och e-postadress.
Syftet med en sådan behandling är för att kunna behandla din ansökan. Vi har fått dina uppgifter från dig. Vi tillämpar vid var tid gällande
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är enligt DSF artikel 6.1 c)
"Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige". Dina uppgifter kommer att sparas 2 år. Vi kan
komma att dela dina personuppgifter med annan tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina
uppgifter till ett land utanför EU utan att meddela dig först. Kontaktuppgifter och övrig information om GDPR i Bergs kommun hittar du på vår hemsida:
www.berg.se/gdpr. Personuppgiftsansvarig är Bergs kommun, Utbildningsnämnden, Box 73, 845 21 Svenstavik. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar
eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på Bergs kommun, Box 73, 845 21 Svenstavik, tel. 0687-161 00. Du når
kommunens dataskyddsombud med samma kontaktuppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål
till tillsynsmyndigheten.

Skriv ut blankett

