
Ansökan om inackorderingsbidrag

Plats för ankomststämpel

Information om inackorderingsbidrag finns på

www.strangnas.se Utbildning och barnomsorg

Resor och boende

Personuppgifter
Elevens namn Personnummer

Adress Postadress Telefon/mobilnummer

Uppgifter om utbildningen
Skolans namn Skolort

Utbildningsprogram Läsår/kurstid Årskurs Klass

Avses vuxenutbildning Omfattar studieprogrammet all obligatorisk undervisning på progammet/kursen

Ja Nej Ja Nej

Uppgifter om inackorderingen
Inackorderingsadress Postadress Telefonnummer

Inackorderingsbidrag sökes för

Hela läsåret Endast höstterminen Endast vårterminen

För utbetalning måste följande fyllas i om eleven är omyndig
Betalningsmottagare Personnummer

Adress Postadress

Telefon/mobilnummer Namnteckning

Namnteckning

Härmed försäkrar jag att de uppgifter som lämnats är  sanningsenliga och att jag tagit del av informationen
Ort och datum

Elev, namnteckning Vårdnadshavare/Förmyndare, namnteckning

Telefon/mobilnummer vårdnadshavare/Förmyndare Vårdnadshavare/Förmyndare, namnförtydligande

Handläggares anteckningar
Antal månader Belopp/månad Belopp HT Belopp VT Avslag, motivering Beslutsdatum

Handläggares underskrift

Telefon

0152-291 00

Ansökan skickas till

Strängnäs kommun

Kontaktcenter
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

kontaktcenter@strangnas.se



Ansökan om inackorderingsbidrag

Telefon

0152-291 00

Ansökan skickas till

Strängnäs kommun

Kontaktcenter 
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

kontaktcenter@strangnas.se

Information om personuppgiftsbehandlingen
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress och 
telefonnummer. Om eleven är omyndig behöver vi dessutom samma uppgifter om 
betalningsmottagaren. Syftet med dessa behandlingar är att kunna hantera din ansökan om och 
eventuell utbetalning av inackorderingsbidrag. Lämnar du inte personuppgifterna kommer vi inte 
kunna hantera din ansökan. 

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. 
Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna utföra en arbetsuppgift av 
allmänt intresse enligt artikel 6.1 e allmänna dataskyddsförordningen. Dina uppgifter kommer att 
raderas tre år efter avslutad utbildning. En sammanställning över vilka elever som ansökt om 
skolskjuts bevaras i kommunens arkiv.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med det personuppgiftsbiträde vi använder för att 
kunna utföra våra tjänster 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.

Personuppgiftsansvarig är barn- och utbildningsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill 
ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att 
begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att 
kontakta oss på barn-ochutbildningsnamnden@strangnas.se. Vårt dataskyddsombud når du via 
dataskyddsombud@strangnas.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter 
har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
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