Ansökan om inackorderingstillägg
Läsår som ansökan avser

Namn

Personnummer

Hemortsadress (Folkbokföringsadress)

Postnummer, ort

Telefon

Inackorderingsadress

Postnummer, ort

Telefon

Skolans namn

Skolort

Utbildning/Program

Årskurs

Avstånd i kilometer mellan hemorten och skolan

Restid. Behöver bara fyllas i om avståndet mellan hemmet och skolan är mindre än 44 km.
Till skolan:

Från skolan:

Gångtid hemmet-bussen

Bussen avgår kl

Bussen avgår kl

Bussens ankomsttid
Gångtid bussen-hemmet

Tid för vilken tillägget söks

 Hela läsåret.

 Annan tid, nämligen:

Bankkonto dit tillägget ska utbetalas (med clearingnummer)

Bankens namn

Namn på kontoinnehavaren (om annan än eleven)

Telefon till kontoinnehavaren

Jag har haft inackorderingstillägg från Örnsköldsviks kommun tidigare:

 Ja  Nej

Övriga upplysningar

Underskrift: Härmed försäkras att uppgifterna som lämnats på blanketten är riktiga. Jag har tagit del av informationen på baksidan av blanketten och
vet att jag är skyldig att anmäla ändringar som kan påverka inackorderingstillägget. För mycket utbetalt tillägg kommer att återkrävas.
Datum, underskrift av elev

Datum, underskrift av vårdnadshavare för omyndig elev

Ifylls av handläggaren
Inackorderingstillägg beviljas

Inackorderingstillägg avslås. Motivering:

HT - ____

____ mån á _____________ kr

VT - ____

____ mån á _____________ kr

Beslutsdatum

Signatur
Signatur

Ansökan om inackorderingstillägg

Information

Vem kan söka

Elev vid kommunal gymnasieskola, som är berättigad till studiehjälp och som
på grund av avståndet är inackorderad på skolorten, kan söka inackorderingstillägg hos sin hemkommun.
Tillägget kan beviljas, för högst ett läsår i taget, till och med vårterminen det
år man fyller 20.
Avståndet mellan hemmet och skolan ska uppgå till minst 44 km, enkel väg.
Med hemmet menas den adress där man är folkbokförd.
Rätt till stöd vid inackordering gäller inte elever som tagits emot som sökande
i andra hand eller elever vid RH-gymnasier.
Studerande vid fristående gymnasieskolor eller vid folkhögskolor kan i stället
söka bidrag från CSN.

Hur mycket

Tillägget varierar med avståndet mellan hemmet och skolan enligt nedan.
Staten fastställer ett lägsta belopp som följer basbeloppet.
Avstånd i km
44 - 149
150 - 299
>300

Belopp/månad (2019/2020)
1550 kr
1800 kr
2000 kr

Besvärlig resväg

Om avståndet mellan hemmet och skolan inte uppgår till 44 km kan inackorderingstillägg ändå beviljas om den sammanlagda restiden, om man inte vore
inackorderad, skulle uppgå till minst tre timmar per dag.

Utbetalning

Tillägget betalas ut under högst fyra månader på hösten och fem månader på
våren till önskat bankkonto. Den första utbetalningen görs i slutet av september.

Ändringar

Om förhållandena ändras så att Du inte längre har rätt till inackorderingstillägg, är Du skyldig att genast anmäla detta.
Felaktigt mottaget tillägg måste återbetalas.

Ansökan

Elever vid Örnsköldsviks gymnasium lämnar ansökan direkt till skolan. Övriga skickar den till:
Bildningsförvaltningen
Gymnasieantagningen
891 88 Örnsköldsvik
Ansökan ska vara inlämnad senast den 15 september för att den första utbetalningen för höstterminen ska kunna göras i tid.

Mer information

Får du på Din skola eller från Bildningsförvaltningen, telefon
0660-885 53.

