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Ansökan om
Inackorderingstillägg
Gymnasial utbildning
Läsåret 2017/2018

Inackordering, Box 865, 391 28 Kalmar
Tfn 0480-45 15 06

PERSONUPPGIFTER
elevens efternamn

förnamn (tilltalsnamn)

personnummer

bostadsadress (där du är skriven)
postnr

telefon

adressort

hemkommun

församling

STUDIER

kommunal skola

skolans namn

skolort

utbildning (linje, kurs el dyl)

årskurs

klass (motsv)

INACKORDERINGSTILLÄGG
Tid för vilken inackorderingstillägg söks
hela ht

del av ht fr o m

tom

hela vt

del av vt fr o m

tom

elevens inackorderingsadress

c/o

telefon

adress (gata nr, postl)

postnr

ortnamn

ORSAK TILL INACKORDERING
Den utbildning som jag ska gå finns inte på min hemort

Mina föräldrar bor utomlands
Mina föräldrar har flyttat till annan ort den
och jag bor kvar för att fullfölja utbildningen

/

20

Annat skäl:

RESEAVSTÅND - uppgiften måste alltid lämnas
Uppge reseavstånd (inkl. gångavst.), färdväg och färdsätt mellan föräldrahemmet och skolan.
Uppgift skall lämnas för varje kommunikationsmedel för sig. Lämna även uppgift om färdsträcka som saknar
allmänna kommunikationsmedel.
Färdväg
färdsätt: buss, tåg,
busslinje
antal km
från - till
gång mm
nummer
enkel väg

V GV
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UNDERSKRIFT
Härmed försäkrar jag att de uppgifter som lämnas i denna ansökan är fullständiga och sanningsenliga.

Datum

Elevens namnunderskrift

Namnförtydligande (texta)

Datum

Vårdnadsh. underskrift för omyndig elev

Personnr

Namnförtydligande (texta)

Datum

Vårdnadsh. underskrift för omyndig elev

Personnr

Namnförtydligande (texta)

Endast en vårdnadshavare

Kontoinnehavare:
Bank:

Clearingnr:
Kontonr:

BESLUT

□ ht + vt
□ annan period fr o m....................t o m....................

Inackorderingsbidrag beviljas

........................belopp (kr/mån)

□ Avslag motivering: ........................................................................................
..................................................................................................................
datum

handläggares signatur

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Inackorderingstillägg beviljas för elever i gymnasieskola, komvux på gymnasienivå t o m vårterminen (första
kalenderhalvåret) det år då man fyller 20 år. Ny ansökan krävs inför varje nytt läsår.
Inackorderingstillägget betalas ut enligt följande nivåer, beroende på avståndet mellan hemmet och skolan.
AVSTÅND, KM
- 84
85
- 139
140 - 259
260 - 520
521 -

KRONOR/MÅN
1 930:2 100:2 230:2 340:2 470:-

Ansökan måste vara handläggaren tillhanda innan den 20 i den månad ansökan ska börja gälla ifrån.
Inackorderingstillägg beviljas när dagliga bussförbindelser saknas, flera bussbyten behöver göras eller att den
totala restiden per dag uppgår till minst 3 timmar. Elev som är andrahandsmottagen är inte berättigad till
inackorderingstillägg.
Inackorderingstillägg betalas ut (from september tom maj) i slutet av varje månad via Nordea.
Komvuxelev kan endast få inackorderingstillägg om eleven har särskilda skäl för att få gå i annan kommuns
komvux.
Inackorderingstillägg på hemorten kan beviljas av sociala skäl. Då ska ett intyg från social myndighet eller
skolkurator bifogas.
Inackorderingstillägg för studier utomlands kommer som tidigare att handläggas av CSN.
Folkhögskoleelever och elever vid fristående skolor och riksinternat ska även i fortsättningen söka
inackorderingstillägg hos CSN.
När man är beviljad inackorderingstillägg så utgår inte färdbevis/busskort.
ÅTERKRAV
Om förhållandena som legat till grund för denna ansökan om inackorderingstillägg ändras, skall Du omedelbart
anmäla detta till oss. Underlåter Du att göra detta kan redan utbetalda bidrag komma att återkrävas.

