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Skicka blanketten till: 
Umeå Kommun 
Utbildningsförvaltningen 
901 84  UMEÅ 

ANSÖKAN 
Inackorderingstillägg 

Gymnasie- och vuxenutbildningen 

Denna blankett är avsedd för elev som är folkbokförd hos förälder/föräldrar i Umeå kommun, och studerar 
vid gymnasieskola som drivs av kommun eller landsting. 

Sökande 
Namn Personnummer 

Folkbokföringsadress Postnummer Ort 

Telefon (även riktnummer) Telefon mobil 

E-post Skola 

Inackorderingsadress Postnummer Ort 

Bank (OBS - ange clearingnummer) Kontonummer Avstånd hemort - skolort km 

Uppgifter om inackorderingstid och orsak till inackordering 

Inackorderingstillägg söks 

Hela höstterminen   Del av terminen (ååmmdd) 

Hela vårterminen  Del av terminen (ååmmdd) 

Denna ansökan avser ändring av tidigare inlämnade uppgifter 

Orsak till inackordering 
Utbildningen finns ej i Umeåregionen Jag är elev vid idrottsgymnasium Jag praktiserar 

Mina föräldrar har flyttat till Umeå den  (ååmmdd) Jag bor kvar för att fullfölja min utbildning 

Uppgifter om restid – fylls i endast när avståndet är under 40 km 

Till skolan 
Avstånd till hållplats km Restid med allmänna kommunikationer (minuter) Avgångstid från hållplats Ankomsttid till skolan 

Från skolan 
Avstånd till hållplats (km) Restid med allmänna kommunikationer (minuter) Avgångstid från hållplats Ankomsttid till hemmet 

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga och att resetillägg ej sökts / busskort återlämnats. Jag har tagit 
del av informationen som finns att läsa på Umeå kommuns hemsida, och accepterar villkoren för inackorderingstillägg. 

Underskrift av sökande eller för omyndig elev vårdnadshavare 
Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Inackordering beviljas  Utbetalningsdatum 

ht per mån á vt per mån á Ht  Inackordering avslås 
Belopp Vt 

Handläggare Beslutsattest 

RensaSkriv ut
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