Ansökan om ekonomiskt stöd vid inackordering (inackorderingsbidrag)
Elevens personuppgifter

Efternamn, förnamn

Personnummer

Bostadsadress

Telefonnummer

Postnummer och ort

Studier

Studietid och omfattning

Elevens
inackorderingsadress

Skolans namn

Studieort

Program

Årskurs

Ansökan avser läsår

Omfattning
☐ Heltid

Klass

☐ Deltid

c/o

Telefonnummer

Adress

Postnr och ort

Skäl till inackordering

☐ Reseavståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan är minst 50 km enkel resa per dag
☐ Den sammanlagda restiden per dag är minst 3 timmar
☐ Annat skäl: _________________________________________________________________

Reseavstånd

Uppge reseavstånd, färdväg, färdsätt mellan hemmet och skolan (enkel resa)
Färdväg från – till
Färdsätt (buss, tåg,
Antal km enkel väg
gång etc)

Personuppgifter för den
som
inackorderingsbidraget
ska utbetalas till (om
annan än eleven)

Efternamn, förnamn

Personnummer

Adress

Postnr och Ort

Bidraget ska sättas in
på

Bank

Clearingnr

Vårdnadshavares
underskrift

För omyndig elev intygas att lämnade uppgifter i ansökan är fullständiga och sanningsenliga
Datum
Underskrift
Personnummer

Datum

Elevens försäkran och
namnunderskrift

Personummer

Härmed försäkrar jag dels att de uppgifter som lämnas i denna ansökan är fullständiga och
sannings-enliga, dels att kommunen meddelas så snart t.ex. folkbokföringsadressen ändras, om
studierna inte påbörjas eller om studierna avbryts.
Datum
Underskrift

Kommunens beslut
Beviljas
☐ HT
belopp_____________/månad (sept-dec)
☐ VT
belopp_____________/månad (jan-maj)
☐ Avslag
Beslutsdatum

Underskrift

Kontonummer

Motivering till avslag
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Beslutsfattarens namnteckning och namnförtydligande

Ansökan ska skickas tillsammans med antagningsbesked till Svedala kommun, Utbildning, 233 80 Svedala

Var god vänd!

Anvisningar om hur beslut kan överklagas
Den som vill överklaga beslutet ska vända sig till den instans som fattat beslutet, d.v.s. till utbildningsnämnden. I
Svedala kommun har beslutanderätten delegerats till gymnasiechefen. Överklagandet ska ha inkommit till
gymnasiechefen på adress Utbildningsnämnden i Svedala kommun, 233 80 Svedala, inom tre veckor från den
dag vårdnadshavaren eller eleven fick del av beslutet.
Det är den, vars beslut överklagas, som ska pröva om överklagandet skett i rätt tid.
Om överklagandet har inkommit i rätt tid ska det vidarebefordras till allmän förvaltningsdomstol. Förvaltningsrätten
är första instans.
Förvaltningsrätten i Malmö
Box 4522, 203 20 Malmö
Tel: 040-35 35 00
E-post: forvaltningsrattenimalmo@dom.se
Webbplats: www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se

Lagring av personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Personuppgifter som du lämnar kommer att registreras i
ett datasystem och användas för att administrera ditt ärende. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid
behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla detta är uppgift av allmänt intresse. Dina
uppgifter sparas tills uppgifterna är inaktuella, te x att studier är avslutade. Viss information sparas längre för
statistiska ändamål eller enligt lagkrav.
De personuppgifter vi behandlar delas med personuppgiftsbiträden för att kunna utföra våra tjänster och fullfölja
våra skyldigheter gentemot dig. Personuppgiftsansvarig är utbildningsnämnden i Svedala kommun. Du har rätt att
kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig. För att begära rättelse, göra invändningar
eller begära radering av dina uppgifter kontaktar du oss på regun@svedala.se Om du har klagomål på vår
behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

