Ansökan om
inackorderingstillägg
Personuppgifter
Efternamn

Personnummer

Förnamn

Bostadsadress

Postnummer

Mobilnummer till elev

Ortnamn

E-post till elev

Personuppgifterna kontrolleras mot personregistret

Inackorderingsuppgifter
C/O

Adress

Postnummer

Ort

Datum för inflyttning

Studier
Skolans namn

Skolort

Utbildning (program)

Årskurs/klass

Ansökan avser läsår

Om du inte är inackorderad hela året fyller du i vilken tid det gäller
hela höstterminen
del av höstterminen

fr o m

tom

fr o m

tom

hela vårterminen
del av vårterminen

Övriga upplysningar (ev. bilagor)

Restid
timmar minuter

Till skolan
Restid med allmänna kommunikationer

timmar minuter

Från skolan
Restid med allmänna kommunikationer
Ange den restid du skulle ha om du ej är
inackorderad. Väntetid/gångtid räknas ej.

timmar minuter
Summa restid per dag

Reseavstånd enkel resa
Färdväg

Antal km

Summa km

Jämtlands gymnasieförbund behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (2016/679). Du har rätt att få information om de uppgifter som finns registrerade om dig. Mera information om dina rättigheter finns på förbundets
hemsida www.jgy.se. Där finns även utförlig information om förbundets arbete med dataskydd samt kontaktuppgifter till dataskyddsombud.

Jämtlands Gymnasieförbund! • 831 82 Östersund • Telefon: 010-490 24 00 (växel) • info@jgy.se

Blankett rev: 2020-06-15

Ansökan om
inackorderingstillägg
För omyndig elev
Ange namnet på den kontoinnehavare ni anmält till banken för utbetalning

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 t ex utbetalningsrutiner och anmälningsskyldighet vid ändrade förhållanden.
Datum

Vårdnadshavares underskrift (för omyndig elev)

Mobilnummer

E-post

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 t ex utbetalningsrutiner och anmälningsskyldighet vid ändrade förhållanden.
Datum

Elevens underskrift (myndig elev)

Är du skriven i Bräcke-, Ragunda- eller Östersunds kommun ska blanketten skickas till:
Jämtlands Gymnasieförbund
831 82 Östersund
Är du skriven i Åre- eller Krokoms kommun ska blanketten skickas till:
Jämtlands Gymnasium Åre
Box 201
837 22 Järpen

OBS! Hyresavtal ska alltid bifogas ansökan.

Jämtlands Gymnasieförbund behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (2016/679). Du har rätt att få information om de uppgifter som finns registrerade om dig. Mera information om dina rättigheter finns på förbundets
hemsida www.jgy.se. Där finns även utförlig information om förbundets arbete med dataskydd samt kontaktuppgifter till dataskyddsombud.
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