
 

 
 
Rättviks kommun 

Webbplats 
stiernhooksgymnasiet.se 

E-post 
gymnasiet@rattvik.se 

Organisationsnr 
212000-2171 

Postadress 
795 80 Rättvik 
 
 

Besöksadress 
Masvägen 15 
795 32 Rättvik 
 

Telefon 
0248-70 000 vx 

 Bankgiro 
469-9179 

 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Stiernhööksgymnasiet 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Ansökan om inackorderingstillägg 
Ansökan avser elever från Rättviks kommun som studerar i kommunala eller 
regionala skolor på annat ort än hemkommunen. 

Person- och adressuppgifter 

Uppgifter om skolan 

Ansökan avser (ansökan gäller max ett läsår) 
Från och med datum:_____________________________ 

Övriga uppgifter  
 
 

Utbetalning 
Utbetalning sker genom Swedbanks Lön- och Utbetalningstjänst, kontakta 
SWEDBANK för mer information. 
 

Betalningsmottagare 
 
 

Personnummer (12 siffror) 

Betalningsmottagarens adress 
 
 

 

Elevens för- och efternamn 
 

Personnummer (12 siffror) 

Folkbokföringsadress 
 

Postnummer och ort 

Mobiltelefon 
 

E-post 

Inackorderingsadress 
 

Inackorderingsort 

Skolans namn 
 

Telefonnummer till administration 

Skolans adress 
 

Skolans postnummer och ort 

Program 
 

Klass och årskurs 



 

 
 

 

 

  
  

 

 
 

 
 

 

Underskrift av vårdnadshavare eller myndig elev 
☐ Härmed intygas att vi har tagit del av kommunens riktlinjer för 
inackorderingstillägg samt att lämnade uppgifter är sanningsenliga.  
www.rattvik.se /Utbildning och barnomsorg/Gymnasium/Ekonomi, studiebidrag/Inackorderingstillägg 
Vid delad vårdnad undertecknas ansökan av båda vårdnadshavarna.  

Datum Vårdnadshavares underskrift Mobiltelefon 

Namnförtydligande 

 

Datum Vårdnadshavares underskrift Mobiltelefon 

Namnförtydligande 

 

Datum Elevens underskrift 

Namnförtydligande 

 

Underskrift av skolan på studieorten  
Härmed försäkras att eleven går på angiven utbildning. 

Eleven är förstahandsmottagen Ja ☐ Nej ☐ 
Datum Namnförtydligande 

 
 

Skolans stämpel 

Namnunderskrift 
 
 

 

Beslut utifrån skollagen 2010:800 kap 15 §32 

Ansökan skickas till  
Rättviks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 795 80 Rättvik.  
Glöm inte att bifoga hyreskontrakt 

Överklagan av beslut 
Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. Din överklagan måste ha 
kommit in till Rättviks kommun inom tre veckor från den dag du fick beslutet. 
Läs mer om hur du överklagar på www.rattvik.se 

Inackorderingstillägg beviljas 
 
Från_______________________Till________________________ 
 
 
Belopp_____________________ 

Inackorderingstillägg beviljas ej. Orsak: 

Datum 
 

Handläggare 
 
 

Namnförtydligande 

Datum 
 

Beslutsfattare 
 
 

Namnförtydligande 
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