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Ansökan om
inackorderingstillägg
Gymnasial utbildning

PERSONUPPGIFTER
Elevens efternamn

Förnamn (tilltalsnamn)

Personnummer

Postadress (där du är folkbokförd)

Telefon

Postnr

Hemkommun

Adressort

STUDIER
Skolans namn

Skolort

Kommunal skola

Utbilbildning (program)

Årskurs

Klass

Har du erhållit ett busskort från skolan som Du kan använda för resor? Ja
INACKORDERINGTILLÄGG - Tid för vilken inackorderingstilägg sök
Hela läsåret
Läsår:

hela ht

del av ht

hela vt

del av vt

Nej
fr o m

tom

fr o m

tom

ELEVENS INACKORDERINGSADRESS-OBS! bifoga hyresavtal eller intyg
C/O

Datum för inflyttning

Telefon

Adress (gata nr, postl)

Postnr

Ort

Orsak till inackordering:

RESEAVSTÅND - UPPGE RESEAVSTÅND MELLAN FOLKBOKFÖRINGSADRESS OCH SKOLA

Avstånd hemmet - skolan enkel resa

Sammanlagd restid enkel resa

UTBETALNING - Kontoinnehavare

Namn

Personnr

E-post

Bank

Clearingnummer

Kontonummer

UNDERSKRIFTER

Datum

Härmed försäkrar jag att de uppgifter som lämnas i denna ansökan är fullständiga och sanningsenliga
Elevens underskrift
Namnförtydligande (texta)

Datum

Vårdnadsh. Underskrift för omyndig elev

Personnr

Datum

Vårdnadsh. Underskrift för omyndig elev

Personnr
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BESLUT
Inackorderingstillägg beviljas

Ht

Vt

Annan period

tom

á

kronor/månad

Beslutsdatum

Ansökan om inackorderingstillägg avslås
Motivering:

Signatur

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Ansökan skickas till: Sydnärkes Utbildningsförbund, Box 20 694 21 Hallsberg
Inackorderingstillägg beviljas för elever i gymnasieskola, t o m vårterminen (första kalender
halvåret) det år då man fyller 20 år. Ny ansökan krävs inför nytt läsår.
Inackorderingstillägget betalas ut enligt följande nivåer, beroende på avståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan.
AVSTÅND I KM

-44
45 - 84
85 - 124
125 - 174
175 - 224
225 - 599
600 - 899
900 - 1299
1300 -

KRONOR PER MÅNAD
1190
1315
1460
1625
1770
1875
1980
2160
2350

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.
Med restid avses tiden från det du lämnar hemmet
och till dess du är hemma efter skoldagens slut.
Elev som är andrahandsmottagen är inte berättigad till inackorderingstillägg.
Inackorderingstillägg betalas ut (from september tom maj) i slutet av varje månad.
Till ansökan bifogas kopia på hyreskontraktet eller intyg från hyresvärden.
Inackorderingstillägg på hemorten kan beviljas av sociala skäl. Då ska ett intyg från social myndighet
eller skolkurator bifogas.
Är man beviljad inackorderingstillägg och samtidigt erhållit ett busskort så reduceras tillägget
varje månad med 1/150 av basbeloppet. År 2019 är summan 316 kr.
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.

Dina personuppgifter kommer att registreras i de system vi använder. Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med
vår informationssäkerhetspolicy i enlighet med dataskyddslagen. För mer info se: www.sydnarkeutbildningar.se/personuppgifter.

a

