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Ansökan om inackorderingstillägg

De lämnade uppgifterna dataregistreras enligt Personuppgiftslagen (PuL) § 10.
Dataregistret används för administration av inackorderingstillägg. För information och rättelse
i registret vänder man sig till adressen längst ned på blanketten.

Insändes till adressen längst ner på sidan.

Personuppgifter
Elev, för- och efternamn

Personnummer

Bostad, adress

Postadress

Telefon (även riktnummer)

E-postadress

Inackordering, adress

Postadress

Telefon (även riktnummer)

Betalningsmottagare (för omyndig elev sker utbetalning till vårdnadshavaren och för myndig elev till eleven själv)
För- och efternamn
Adress

Postadress

Konto till vilket utbetalning önskas (annars sker utbetalning via utbetalningsavi)
Personkonto

Bankkonto

Plusgiro

Bankgiro

Clearingnummer (i förekommande fall) och konto

Studier som ansökan avser
Skola, namn

Skolort

Utbildning

Studievägskod

Årskurs

Klass

Tid som ansökan avser
Hela höstterminen

Del av höstterminen

Hela vårterminen

Del av vårterminen

Från och med, datum

Till och med, datum

Från och med, datum

Till och med, datum

Orsak till studier på annan ort och inackordering
Utbildningen finns inte på min hemort (restid hemort – skola överstiger två timmer per dag)
Mina föräldrar bor utomlands
Mina föräldrar har flyttat till annan ort den,

.

Jag bor kvar för att fullfölja min utbildning
Arbetsplats

Jag är på arbetsplatsförlagd utbildning (APU)
Specificera
Annan orsak

Järfälla kommun
Utbildningsförvaltningen
Järfälla vägledningscentrum
177 80 JÄRFÄLLA

Besöksadress
Järfällavägen 102-104
Telefon
08-580 285 00

Mejladress
magdalena.qvarsell@jarfalla.se
Webbplats
www.jarfalla.se
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Reseavstånd
Färdväg
Från Järfälla

Till

Färdsätt

Antal km enkel väg

Timmar

Minuter

Restid (ifylls om reseavståndet hemort - skola är mindre än 40 km)
Restid
Restid till skolan med allmänna kommunikationer
Restid från skolan med allmänna kommunikationer
Summa restid per dag

Övriga upplysningar (till exempel sociala skäl för inackordering)

Observera! Till ansökan skall bifogas ett intyg från skolan om att du går på angiven utbildning. Använd gärna ”Bilaga till
ansökan om inackorderingstillägg”.

Underskrifter
Härmed försäkras att uppgifterna är riktiga och att resebidrag för dagliga resor inte sökts. Jag har tagit del av ”Information om
inackorderingstillägg för gymnasiestudier” och kommer att till hemkommunen anmäla ändringar som kan påverka
inackorderingstillägget.
Ort och datum

Ort och datum

Elev, namnteckning

Vårdnadshavare (för omyndig elev), namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

