Ansökan om inackorderingstillägg
Blanketten skickas till Lapplands Gymnasium i den kommun där du
är folkbokförd, se adressuppgifter i tillhörande informationsblad.

Personuppgifter
Personnummer

Namn

Bostadsadress

Postnummer och ort

Telefon (med riktnummer)
E-postadress

Mobiltelefon
Folkbokföringskommun

Studier
Skolans namn

Skolort

Utbildning/program

Årskurs

Inackorderingstid under läsåret

Utbildningens längd (år)

Avstånd mellan hemmet och skolan _________ km enkel väg
Inackorderingsuppgifter
C/O

Datum för inflyttning

Inackorderingsadress

Postnummer och ort

Till ansökan ska kopia av hyreskontrakt eller annat som styrker utgiften för hyra bifogas.
Utbetalning
Namn på den vårdnadshavare ni anmält till banken för utbetalning avseende omyndig elev

Underskrift
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 gällande utbetalningsrutiner och
anmälningsskyldighet vid ändrade förhållanden. För omyndig elev ska vårdnadshavare skriva under ansökan,
vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna skriva under ansökan.
Datum

Underskrift av dig över 18 år

Namnförtydligande

Avser ansökan omyndig elev? Vårdnadshavare skriver under ansökan nedan.
Datum

Vårdnadshavare 1 / Underskrift för omyndig elev

Namnförtydligande

Datum

Vårdnadshavare 2 / Underskrift för omyndig elev

Namnförtydligande

För att Lapplands kommunalförbund ska kunna behandla din ansökan registrerar vi ovanstående personuppgifter. Lapplands kommunalförbund
ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med vid var tid gällande integritetslagstiftning. För detaljerad information om vår behandling av
personuppgifter och dina rättigheter enligt gällande lagstiftning, ber vi dig ta del av bifogat dokument med rubrik
Information om vår personuppgiftsbehandling.

Information om inackorderingstillägg

En ny ansökan om inackorderingstillägg skickas till Lapplands Gymnasium inför varje läsår.
Blanketten kan skrivas ut genom vår hemsida eller hämtas på någon av gymnasieskolorna.
Elever som studerar på en fristående gymnasieskola eller folkhögskola ansöker om
inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden - CSN.
Endast vid eventuellt avslag av din ansökan skickar vi ett skriftligt beslut. Ett beslut om
inackorderingstillägg kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Berättigad till inackorderingstillägg
Lapplands kommunalförbund är huvudman för Lapplands Gymnasium och hanterar
ansökningar om inackorderingstillägg för elever folkbokförda i Kiruna, Gällivare, Jokkmokk
och Pajala kommun med studier vid kommunala eller regiondrivna gymnasieskolor i Sverige.
Du som studerar på en gymnasieskola utanför hemorten kan få inackorderingstillägg till och
med det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år i enlighet med bestämmelsen i
skollagen 15 kap. 32 § (SFS 2010:800). Elever mottagna i andra hand (frisök) till sökt
gymnasieprogram är ej berättigade till inackorderingstillägg.
•

Reseavståndet mellan din folkbokföringsadress och skolan behöver vara minst 45 km
enkel väg för att vi ska bevilja inackorderingstillägg.

•

Till ansökan ska kopia av hyreskontrakt eller annat som styrker utgiften för hyra bifogas.
Inackorderingstillägg beviljas ej vid inackordering hos registrerad vårdnadshavare för
elev under 18 år.

•

Du kan inte erhålla både inackorderingstillägg och färdbevis för resor till och från skolan.

Inackorderingstillägget motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken och beviljas september – maj för varje hel kalendermånad du bor
inackorderad. Höstterminen 2020 är beloppet 1580 kronor per månad och justeras enligt
gällande prisbasbelopp vid årsskiftet.
Resestipendium för elever med studier inom Lapplands Gymnasium
Enligt beslut av kommunalförbundets gymnasienämnd beviljas ett extra tillägg i form av ett
resestipendium för veckoslutsresor till hemorten för elever som beviljats inackorderingstillägg
och som studerar vid någon av Lapplands Gymnasiums kommunala skolor.
Ersättningen grundar sig på avståndet mellan folkbokföringsadressen och skolorten.
Resestipendiet utbetalas månadsvis från september - maj tillsammans med ordinarie
utbetalning av inackorderingstillägg. Ingen särskild ansökan krävs för resestipendiet.
Avstånd mellan folkbokföringsadress
och skola (km)

Månadsbelopp

45-100
101-150
151-

450 kronor
550 kronor
900 kronor

Studieavbrott/ändring av folkbokföringsadress
Avbryter du dina studier ska du omgående anmäla detta till Lapplands Gymnasium. Det
gäller även i det fall du ändrar folkbokföringsadress till en annan kommun eller om avståndet
mellan hemmet och skolan blir mindre än 45 km.
För omyndig elev är det vårdnadshavares skyldighet att se till att skolan får in denna
anmälan.
Återkrav
Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att genast återbetala beloppet.
Kontakta Lapplands Gymnasium för betalningsinformation.
Beslut om inackorderingstillägg grundar sig på de uppgifter vilka lämnats i ansökan. Oriktiga
uppgifter och på felaktiga grunder mottagna utbetalningar av inackorderingstillägg kan
föranleda polisanmälan.
Utbetalning
Sparbanken Nord är utbetalande bank av inackorderingstillägg och eventuellt
resestipendium. På bankens hemsida anmäler du det kontonummer inackorderingstillägg
och resestipendium ska överföras till. För omyndig elev – tänk på att ange
kontoinnehavarens namn på ansökningsblanketten och att det är samma persons
kontouppgifter som meddelats banken för utbetalningarna.
Elev som fyller 18 år under läsåret får automatiskt utbetalningarna i sitt namn och behöver
själv meddela banken sina kontouppgifter.
För anmälan av kontonummer, se bankens hemsida www.sparbankennord.se/kontoregister
Var skickar jag ansökan?
Du skickar din ansökningsblankett till Lapplands Gymnasium i den kommun där du är
folkbokförd. Se adressuppgifter nedan.
För att den första utbetalningen ska kunna ske i slutet av september behöver ansökan vara
respektive skola tillhanda senast 4 september 2020.
Lapplands Gymnasium Kiruna
Inackorderingstillägg
981 85 KIRUNA

Telefon: 0980-706 43

Lapplands Gymnasium Gällivare
Inackorderingstillägg
Box 502
983 25 MALMBERGET

Telefon: 0970-818 469

Lapplands Gymnasium Jokkmokk
Inackorderingstillägg
Storgatan 57
962 31 JOKKMOKK

Telefon: 0971-172 30

Lapplands Gymnasium Pajala
Inackorderingstillägg
Box 73
984 32 PAJALA

Telefon: 0978-121 53

Information om vår personuppgiftsbehandling
Personuppgiftsansvarig är Lapplands kommunalförbund (org.nr:222000-0760).
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig som ansöker om
inackorderingstillägg. Syftet med sådan personuppgiftsbehandling är att kunna hantera din
ansökan.
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Rättslig grund för vår behandling av dina personuppgifter i enlighet med
dataskyddsförordningen (GDPR) är i de flesta förekommande fall myndighetsutövning,
rättslig förpliktelse eller utförande av uppgift av allmänt intresse. Dina uppgifter sparas i
enlighet med gällande Arkivlag.
Verksamheter inom Lapplands kommunalförbund omfattas av bestämmelserna i
tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Dokument och annan
information du lämnar till oss i samband med din ansökan blir därför en allmän handling. En
allmän handling kan begäras ut av allmänhet eller media och efter sekretessprövning, helt
eller delvis lämnas ut av oss i enlighet med vår skyldighet som myndighet.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för
att kunna utföra våra åtaganden och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även
komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra
så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Du har rätt att kontakta oss om du vill få information om vilka personuppgifter vi behandlar
om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen,
för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom
att kontakta oss på nedanstående kontaktuppgifter.
Du når vårt dataskyddsombud på e-postadress dataskyddsombud@lapplands.se. Om du har
klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

