Ansökan om inackorderingstillägg
Utbildningsförvaltningen

Enbart för elever folkbokförda i Mölndals stad som studerar
i kommunala/ landstingsägda gymnasieskolor

Elevens personuppgifter
Elevens för och efternamn

Personnummer (10 siffror)

Folkbokföringsadress

Postnummer

Ort

Hemkommun

Inackorderingstillägg söks för period
Del av läsår




Läsår ________/___________

Höstterminen fr o m

tom

Vårterminen

tom

fr o m

Utbildning
Gymnasieskola

Skolort

Program

Årskurs

Inackordering
Adress

c/o

Postnummer

Ort

Betalningsmottagare
Personnummer (10 siffror)

Betalningsmottagarens för och efternamn

Övriga upplysningar
Härmed försäkras att uppgifterna i denna ansökan är fullständiga och sanningsenliga. Jag har tagit del av
informationen om inackorderingstillägg på hemkommunens hemsida www.molndal.se och kommer att till
hemkommunen anmäla förändringar som kan påverka inackorderingstillägget.

Underskrift
Myndig elev ska själv underteckna ansökan. För omyndig elev ska ansökan undertecknas av juridisk vårdnadshavare.
Datum

Ort

Underskrift myndig elev

Mobilnummer myndig elev

Underskrift vårdnadshavare

Mobilnummer vårdnadshavare

Namnförtydligande

Ansökan skickas till:
Mölndals stad
Utbildningsförvaltningen
431 82 Mölndal
1(4)

Besöksadress
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17

Postadress
Mölndals stad
431 82 Mölndal

Telefon/fax
031-315 10 00 (vx)

E-post/webb
utbildning@molndal.se
www.molndal.se

Ansökan om inackorderingstillägg
Utbildningsförvaltningen

Enbart för elever folkbokförda i Mölndals stad som studerar
i kommunala/ landstingsägda gymnasieskolor

INTYG inackorderingstillägg för läsår:…………/…………

Härmed intygas att eleven:

………………………………………………

Personnummer:

………………………………………………

Är inskriven i skolan:

………………………………………………

Program/ utbildning/ årskurs:

………………………………………………

I kommunen:

………………………………………………

Skolans telefonnummer:

………………………………………………

Med start hösttermin/ vårtermin:

………………………………………………

Sista dag hösttermin/ vårtermin:

………………………………………………

Datum …………………………….

_________________________________
Rektor/ Klassföreståndare/ Skoladministratör
_________________________________
Namnförtydligande
Skolstämpel:
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Besöksadress
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17

Postadress
Mölndals stad
431 82 Mölndal

Telefon/fax
031-315 10 00 (vx)

E-post/webb
utbildning@molndal.se
www.molndal.se

Ansökan om inackorderingstillägg
Utbildningsförvaltningen

Enbart för elever folkbokförda i Mölndals stad som studerar
i kommunala/ landstingsägda gymnasieskolor

Överklagandehänvisning
Om Ni inte är nöjd med detta beslut kan det överklagas till Förvaltningsrätten i Göteborg. I
överklagandet skall Ni ange vilket beslut som överklagas och varför Ni anser det vara felaktigt.
Skrivelse ska ställas till Förvaltningsrätten i Göteborg men skickas in till:
Mölndals stad
Utbildningsförvaltningen
431 82 MÖLNDAL
Skrivelsen måste vara oss tillhanda senast tre veckor efter det att Ni tagit del av beslutet.
Utbildningsförvaltningen sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Göteborg för
prövning, om utbildningsförvaltningen eller utbildningsnämnden inte själv ändrar beslutet på det
sätt Ni begärt.
Om något är oklart eller om Ni har några frågor kan Ni vända Er till utbildningsförvaltningen på
telefon 031-315 30 22 eller e-post: utbildning@molndal.se.

Information om behandling av personuppgifter
Personuppgiftslagen ( SFS 1998:204 ) reglerar behandlingen av personuppgifter.
De personer som skriver under denna ansökan kommer att förtecknas i ett register hos
utbildningsförvaltningen. De registrerade uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna administrera
ansökningarna. Utbildningsförvaltningen är skyldig att på begäran rätta, blockera och utplåna uppgifter
( PuL § 28 ).
Enligt PuL har varje registrerad rätt att en gång per år erhålla besked, efter skriftlig ansökan, om
personuppgifterna som rör den sökande behandlas eller ej ( PuL§ 26 ).
Information om behandling lämnas av utbildningsförvaltningen på telefon 031-315 30 22.
Ansökan enligt PuL § 26 tillställs utbildningsförvaltningen i Mölndals Stad, 431 82 MÖLNDAL.
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Besöksadress
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17

Postadress
Mölndals stad
431 82 Mölndal

Telefon/fax
031-315 10 00 (vx)

E-post/webb
utbildning@molndal.se
www.molndal.se

Ansökan om inackorderingstillägg
Utbildningsförvaltningen

Enbart för elever folkbokförda i Mölndals stad som studerar
i kommunala/ landstingsägda gymnasieskolor

Information om inackorderingstillägg läsåret 2017/ 2018
Du som har en lång eller besvärlig resväg och måste vara inackorderad på skolorten kan söka
inackorderingstillägg hos hemkommunen. Inackorderingstillägg kan du som är folkbokförd i Mölndal ansöka om
du studerar heltid vid en kommunal eller landstingsägd gymnasieskola på en annan ort.
Inackorderingstillägget är ett bidrag som betalas ut för att kompensera ökade boendekostnader och hemresor
under skolgången.
Du kan ansöka om inackorderingstillägg till och med vårterminen det kalenderår du fyller 20 år och är
inackorderad på skolorten.




Beloppet för inackorderingstillägget för läsåret 2017/ 2018 är 1505 kronor/ månad oavsett avståndet från
hemmet (folkbokföringsadressen) till skolan.
De elever som har en resväg över 225 kilometer (enkel väg) är berättigade till ett resetillägg på 452
kronor per månad för läsåret 2017/ 2018.
Bidraget betalas ut under nio månader per läsår (september-maj).

För att utbetalningen av inackorderingstillägget ska ske direkt till det bankkonto som angetts i ansökan måste
betalningsmottagare anmäla sitt bankkonto till Swedbanks kontoregister. Anmäler man inte sitt bankkonto till
Swedbank kommer utbetalningen att månadsvis ske genom en utbetalningsavi. Betalningsmottagaren kan gå till
en Swedbank och lösa in sin avi där, kostnadsfritt eller få pengarna insatta på kontot både i sin svenska eller
utländska bank.
För att anmäla sitt konto till Swedbanks kontoregister för framtida utbetalningar gå in på Swedbanks hemsida
www.swedbank.se >Privat > Kort och betalningar > Betalningar > Anmäl konto till Swedbanks kontoregister.
Inackorderingstillägg ansöks för ett läsår och ska kompletteras med ett studieintyg, där elevens gymnasieskola
styrker elevens skolgång vid höstterminens start.
Ansökan för läsåret 2017/ 2018 ska vara inkommen senast den 1 september 2017 till
utbildningsförvaltningen i Mölndals stad.
Du som ansöker om inackorderingstillägg är i följande fall inte berättigad till tillägget om du:







inte påbörjar studierna
avbryter studierna
flyttar från studieorten
folkbokför dig i en annan kommun
studerar vid en friskola, folkhögskola eller utomlands (Ansök för detta hos CSN)
blivit beviljad ett skolkort

Om någon av ovan punkter inträffar måste du eller din vårdnadshavare anmäla detta till utbildningsförvaltningen i
Mölndals stad.
Elev/ vårdnadshavare kan bli skyldiga att återbetala erhållet bidrag om de inte informerar om förändrade
förhållanden under den tid de erhåller inackorderingstillägg.
För ytterligare upplysningar om inackorderingstillägg kontakta gärna utbildningshandläggare
Ingwor Waldenstedt på telefon 031-315 30 26 eller e-post ingwor.waldenstedt@molndal.se.
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Besöksadress
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Postadress
Mölndals stad
431 82 Mölndal

Telefon/fax
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