Ansökan om inackorderingstillägg
för elever i gymnasieskola från Dalarnas län

Läsåret
Elevens
personuppgifter
m.m

Personnummer

Efternamn och förnamn

Telefon

Adress

OBS!
Kopia på hyresavtalet ska bifogas

Postnr och ort

Studier

Skolans namn och adress

Skolort

Utbildning (ange kursens, linjens, program)

Kommunal

Studietid

Studietid den första terminen som ansökan avser
fr o m
tom
år
mån
dag
år
mån
dag

Studietid den andra terminen som ansökan avser
fr o m
tom
år
mån
dag
år
mån
dag

Elevens
inackorderingsadress

C/o

Datum för inflyttning

Adress

Postnr, ort

Tid för vilken
inackorderingstillägg söks

Hela höstterminen

Del av höstterminen fr o m

Hela vårterminen

Del av vårterminen fr o m

Friskola

Annat

Årskurs/Klass

Telefon

tom

tom

Ange inte kontonummer på denna blankett, tala med Swedbank i din hemkommun.
Utbetalning
till (ifylles alltid)

Personnummer

Efternamn och förnamn

Vårdnadshavare

Vårdnadshavarens namn

Vårdnadshavarens namn

Adress

Adress

Postnr, ort

Postnr, ort

Personnummer

Telefonnr

Personnummer

Telefonnr

Skolmyndighetens anteckningar

BESLUT
om inackorderingstillägg
läsåret …………………..

BESLUT om inackorderingstillägg avslås
……………………………………………………………………

Inackorderingtillägget beviljas

……………………………………………………………………

med ……………………kr/mån

ÄNDRING AV BESLUT

fr o m ………………….. t o m ……………………..

kr………………………………

sammanlagt antal månader under läsåret …………………..
Du får den första utbetalningen
i slutet av ………………………………………………………..

fr o m ………………………… t o m ………………………….
fr o m ………………………… t o m ………………………….
……………………………………… den……………………….

………………………… den ……………………………
……………………………………………………………………
Handläggare
Telefon

……………………………………………………………………
Handläggare
Telefon

……………………………………………………………………
Beslutsfattare
Telefon

……………………………………………………………………
Beslutsfattare
Telefon

Reseavstånd
m.m.

Färdväg
Från – Till

Färdsätt (buss, tåg, gång etc)

Busslinje
nummer

Antal km
enkel väg

Uppgiften måste
alltid lämnas

Orsak till
inackordering

Ange varför du är inackorderad och söker inackorderingstillägg
Den utbildning jag ska gå finns inte på min hemort
Jag har inte blivit intagen till motsvarande utbildning
på min hemort

Jag är elev vid idrottsgymnasium
som godkänts av skolverket

Idrottsgren

Mina föräldrar bor utomlands

Mina föräldrar har flyttat till annan ort den
Jag bor kvar för att fullfölja utbildningen

Annat skäl (ange skälet vid övriga upplysningar)

Jag praktiserar (ange plats m.m. vid övriga upplysningar)

/

20

Övriga
upplysningar

Föräldrars/
förälders/
förmyndares
underskrift

För omyndig elev intygas att lämnade uppgifter i ansökan är fullständiga och sanningsenliga, att ansökan inlämnas
med vårt/mitt samtycke samt att vi/jag tagit del av information som medföljer blanketten.

Elevens
försäkran och
namnunderskrift

Härmed försäkrar jag att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är fullständiga och sanningsenliga. Jag har även tagit del av
den information som medföljer blanketten om utbetalningsrutiner och anmälningsskyldighet vid ändrade förhållanden.

Datum

| Förmyndare/förälder/styvförälders underskrift

Datum

| Förmyndare/förälder/styvförälders underskrift

Elevens namnunderskrift

Datum

I samband med din ansökan godkänner du registrering av ovanstående personuppgifter i
dataregister på Region Dalarna.
Glöm inte att skriva under ansökan
Om du inte anmäler ändrade förhållanden till skolan och din hemkommun är du själv skyldig att
betala in det återkrävda beloppet.

Fyll i din ansökan, bifoga hyreskontrakt och skicka den till:
Rättviks kommun
Stiernhööksgymnasiet
Att: Madelen Lundqvist
795 80 Rättvik

Inackorderingstillägg
Rättviks kommun 2014-15
Inackorderingstillägg
Inackorderingstillägg är en del av studiehjälpen för studier på gymnasial nivå och utgår tom vårterminen det
år man fyller 20 år.
Om du läser på en kommunal gymnasieskola och ska bo och studera på annan ort än din hemort ska du
söka inackorderingstillägg för boende och resor hos din hemkommun. Läser du på en annan skola som inte
ingår i det offentliga skolväsendet söker du istället inackorderingstillägg hos CSN (centrala
studiestödsnämnden).
Inackorderingstillägget är ett bidrag för fördyrat uppehälle och resor och beloppet är beräknat på avståndet
alternativt restiden mellan hemmet och studieorten.
Om du sökt och blivit antagen till en kommunal gymnasieskola genom frisök är du inte berättigad till
inackorderingstillägg men däremot till bidrag för dagliga resor mellan hemmet och studieorten.
En förutsättning för att du ska beviljas inackorderingstillägg är att du faktiskt är inackorderad på studieorten.
Ersättning för elevresor och inackorderingstillägg utgår inte samtidigt.
Inackorderingstillägg och avstånd
Om avståndet mellan hemmet och studieorten uppgår till minst 40km
eller om restiden uppgår till mer än två timmars restid/ dag är bidraget
Om studieorten är förlagd utanför Dalarnas län är bidraget

1485:-/månad
1845:-//månad

Ändrade förhållande under studietiden
För att förhindra att du blir återbetalningsskyldig ska du meddela förändrade förhållanden såsom;
• byte av inackorderingsadress eller att du flyttar hem
• skriver dig i annan kommun
• avbryter studierna eller minskar omfattningen till deltid
• längre tids sjukdom
• ändrade familjeförhållande
• lärlingslön eller motsvarande ersättning
• förtidspension eller helt sjukbidrag
• militärtjänst
Utbetalning
Inackorderingstillägget utbetalas månadsvis i efterskott och vanligen den sista bankdagen i månaden.
Den första utbetalningen sker normalt i slutet av september. Handläggningen sker i första hand i augusti.
Utbetalningen sker via Swedbank till din vårdnadshavare så länge du är under 18 år, sedan får du själv
bidraget. Kontakta banken angående kontonummer.
Ansökningstider och adress
För att vi ska hinna behandla din ansökan i tid bör du lämna ansökan senast den 31augusti 2013.
Ansökningsblankett finns på skolan och på vår webbplats www.stiernhooksgymnasiet.se
Fyll i din ansökan, bifoga hyreskontrakt och skicka den till:
Rättviks kommun
Stiernhööksgymnasiet
Att: Madelen Lundqvist
795 80 Rättvik
Vi vill meddela att era personuppgifter lagras med hjälp av IT, de används för administration.
Önskan om information om hur dina personuppgifter används eller om du vill att dessa ändras ställs
till: Rättviks kommun, Stiernhööksgymnasiet, 795 80 Rättvik

Överklagan av beslut
Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det skriftligen hos Skolväsendets
överklagandenämnd. Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår. En elev får själv överklaga
från det år eleven fyller 16 år. I övriga fall är det elevens vårdnadshavare eller företrädare som har rätt
att överklaga. Om eleven har två vårdnadshavare måste båda vilja överklaga. Är eleven myndig måste
den som företräder eleven ha en fullmakt som visar att hon/han är behörig att företräda eleven.
I överklagandet ska du ange vilken förändring du vill ha; det är också bra om du talar om varför du vill att
beslutet ska ändras (bifoga gärna en kopia av beslutet). Underteckna skrivelsen med namn och
namnförtydligande, samt uppge postadress och telefonnummer. Om eleven har två vårdnadshavare ska
båda underteckna skrivelsen.
Överklagandet ska vara ställt till Skolväsendets överklagandenämnd, men skickas till Rättviks
kommun, Barn- och utbildningsförvaltingen, Stiernhööksgymnasiet, 795 80 RÄTTVIK.
Ditt brev måste ha kommit in till Rättviks kommun inom tre veckor från den dag du fick beslutet, annars kan
ditt överklagande inte prövas.
Om du har överklagat i rätt tid kommer handlingarna skickas vidare till Skolväsendets överklagandenämnd,
om den som fattat beslutet på Barn- och utbildningsförvaltningen inte själv ändrar beslutet som du vill ha
det.
Offentlighet och sekretess
Barn- och utbildningsförvaltningen i Rättviks kommun är en myndighet. Det innebär att din
överklagandeskrift och övriga handlingar som du skickar in registreras och blir allmänna handlingar som
vem som helst kan begära att få läsa. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan begränsas genom
sekretess som regleras i Offentlighets- och sekretesslagen.

