Ansökan om inackorderingstillägg
Enbart för elever folkbokförda i Habo kommun som
studerar i kommunala/landstingsägda skolor

Elevens personuppgifter
Elevens efternamn

Elevens förnamn

Personnummer

Folkbokföringsadress (gatuadress, postnr och ort)

Telefon

Inackorderingsadress (gatuadress, postnr och ort)

Tid för inackorderingstillägg (datum)

Utbildning
Skolans namn

Skolans adress (gatuadress/boxnr, postnr och ort)

Utbildning (ange utbildning/program/kurs)

Årskurs

Klass

Orsak till inackordering
Ange varför du är inackorderad och söker inackorderingstillägg
Utbildningen finns inte på hemorten

Jag är elev vid idrottsgymnasium som godkänts av Skolverket

Jag praktiserar, ange plats

Annat skäl

Resebidrag (du kan inte ha både inackorderingstillägg och bidrag för resor/skolkort)
Jag har inte tagit emot eller kommer inte att ta emot skolkort för dagliga resor.

Reseavstånd (obligatorisk uppgift)
Uppge färdväg (från – till)

Uppge reseavstånd mellan hemorten och skolan

Restid (ange den restid du skulle haft om du inte var inackorderad)
Till skolan

Från skolan

Jag lämnar hemmet klockan:

Ordinarie skoldag slutar klockan:

Ordinarie skoldag börjar klockan:

Jag anländer hem klockan:

Gångtid (för sträcka som saknar kommunikationer):

Gångtid (för sträcka som saknar kommunikationer):
S:a restid per dag

Skulle du ha denna restid minst fyra dagar under en tvåveckorsperiod om du inte var inackorderad? Ja

Nej

Betalningsmottagare
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Bank

Clearingnummer

Kontonummer

Ovanstående personuppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i Personuppgiftslagen (PUL).

Underskrift (om elev är omyndig ska ansökan undertecknas av vårdnadshavare)
Vi har tagit del av informationen om villkoren för inackorderingstillägg och skyldigheten att anmäla ändrade förhållanden.
Elevens namnteckning

Vårdnadshavares namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ifylld blankett skickas/lämnas till
Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, Box 212, 566 24 HABO

Information om inackorderingstillägg
Inackorderingstillägg är ett bidrag som du får till kostnader för boende, fördyrat uppehälle
och resor till och från hemmet. Du ansöker om inackorderingstillägg hos din
hemkommun när du ska studera i en gymnasieskola som drivs av kommun eller landsting.
Är du mottagen i andra hand (lediga elevplatser) till en kommunal gymnasieutbildning är
inte hemkommunen skyldig att betala inackorderingstillägg. Studerar du på en friskola,
folkhögskola, riksinternatskola eller om du ska studera utomlands, vänder du dig till CSN
(Centrala studiestödsnämnden). Inackorderingstillägg beviljas för ett år i taget, du gör en
ansökan inför varje nytt läsår.
Utbildning
Du ska vara folkbokförd i Habo kommun och studiehjälpsberättigad i gymnasieskolan,
vuxenutbildning
på gymnasial nivå och påbyggnadsutbildning. För att få tillägget krävs att du studerar på
heltid. En förutsättning för att tillägget ska beviljas är att du är inackorderad på skolorten
eller dess närhet.
Inackorderingstillägg
Du beviljas inackorderingstillägg om du på grund av lång eller besvärlig skolväg behöver
inackordera dig på skolorten. Avståndet från hemmet till skolan måste vara minst 40 km
eller restiden minst 3,5 timmar/dag. Detta måste gälla minst 4 dagar under en
tvåveckorsperiod. Beloppets storlek beräknas med hänsyn till färdvägsavståndet mellan
föräldrahemmet och skolan. För tillägget finns ingen nedre åldersgräns, men du kan
längst få det till och med vårterminen det år du fyller 20 år.
För läsåret 2018/2019 gäller följande månadsbelopp.
Avstånd/km

Kronor/månad

40 – 60 km
61 – 120 km
121 – 250 km
251 – 700 km
701 –

1 510 kr
1 680 kr
1 880 kr
2 180 kr
2 490 kr

Utbetalning
Inackorderingstillägget betalas ut månadsvis i efterskott (omkring den 20:e i månaden).
Tillägget kan beviljas för 4 månader på höstterminen och 5 månader på vårterminen.
Pengarna sätts in på det konto som du har angivit i din ansökan.
Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet
Barn- och utbildningsförvaltningens beslut om inackorderingstillägg grundar sig på de
uppgifter som du lämnar i ansökan. Om du tar emot inackorderingstillägg utan att du har
rätt till det blir du skyldig att betala tillbaka hela beloppet. För att undvika återkrav är det
därför viktigt att du anmäler till barn- och utbildningsförvaltningen om du
• väljer att få ersättning för dagliga resor/busskort
(inackorderingstillägg och resebidrag kan ej utgå samtidigt)
• avbryter studierna
• byter skola
• minskar din studieomfattning från heltid till deltid
• flyttar hem
• flyttar till annan kommun

Upplysningar
Eventuella frågor besvaras av Ulla Gillblom, handläggare, på telefon 036 - 442 80 41
eller
e-post ulla.gillblom@habokommun.se
Skicka ansökan till Habo kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, Box 212,
566 24 HABO

