Grästorps kommun

Ansökan om inackorderingstillägg

Bildningsverksamheten

Läsåret 2015/16
Texta (inte blyerts)
Elevens personuppgifter m m
Uppgifterna
kontrolleras mot
Samordnat person- och adressregister

Efternamn och förnamn

Personnummer (10 siffror)

Bostadsadress på din hemort (gata, nr, box, fack)

Telefon

Postnummer och ortnamn

Hemkommun

Bank och ort

Kontonummer

Skolans namn

Skolort

Utbildning (ange programmets namn)

Årskurs

Studier

Tid för vilken
inackorderingstillägg söks
Elevens
inackorderingsadress
Skolkort

Reseavstånd
m.m.

Höstterminen

Inflyttningsdag………



Del av höstterminen fr o m ………… t o m ………..

inflyttningsdag………



Del av vårterminen fr o m…………...t o m …………





Vårterminen

Klass

c/o

Telefon

Adress (gata, nr, pl.)

Postnr, ortnamn

Jag har ansökt om skolkort

Ja



Nej



Obs! Du är inte berättigad att samtidigt ha både färdbevis och inackorJag har redan skolkort
Ja 
Nej 
deringstillägg.
Uppge reseavstånd, färdväg och färdsätt mellan föräldrahemmet och skolorten. Uppgift skall lämnas för varje kommunikationsmedel för sig. Lämna även uppgift om färdsträcka som saknar
kommunikationsmedel.
Färdväg
Färdsätt (buss, tåg,
Busslinje
Antal km
Från – till
gång etc.)
nummer
enkel väg

Summa resväg
Restid

Till skolan
Jag lämnar hemmet kl ……….

Resväg med allmänna kommunikationer
Gångtid

Skoldagen börjar kl …………

Gångavstånd……………

Jag kommer hem kl ………..

Väntetid ……………………

Tim och min

Summa restid per dag
Orsak till
inackorderingen,
övriga upplysningar m m.

………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………....

______________________________________________________________________________________________

Postadress:
Grästorps kommun
Centralskolan
467 80 Grästorp

Besöksadress:
Jon Jespersgatan 48
467 32 Grästorp

barnochungdom@grastorp.se
www.grastorp.se
Växel: 0514-580 00

Grästorps kommun
Bildningsverksamheten

För omyndig elev intygas att lämnade uppgifter i ansökan är fullständiga och sanningsenliga,
att ansökan inlämnas med mitt samtycke samt att jag tagit del av information som medföljer
blanketten.
Jag är medveten om återbetalningsskyldigheten vid felaktigt mottaget inackorderingstillägg.

Förälders/
förmyndares
underskrift

Datum

Förälders/förmyndares namnteckning

Personnummer (10 siffror)
Elevens försäkran
och namnunderskrift

Telefonnummer

Härmed försäkrar jag att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är fullständiga och
sanningsenliga. Jag har även tagit del av den information som medföljer blanketten om
betalningsrutiner och anmälningsskyldighet vid ändrade förhållanden.
Jag är medveten om återbetalningsskyldigheten vid felaktigt emottaget inackorderingstillägg.
Datum

Elevens underskrift

Ansökan skickar du till nedanstående adress.
Grästorps kommun
Centralskolan
467 80 GRÄSTORP
Beslut om inackorderingstillägg läsåret 2015/16
beviljas med följande belopp:

Avslag

september

………….. kr

januari

oktober

………….. kr

februari ………….. kr

november

………….. kr

mars

………….. kr

december

………….. kr

april

………….. kr

maj

………….. kr



………….. kr

Motivering .................................................................................................................. ........
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Datum

Handläggarens underskrift

Telefon

Namnförtydligande

Kopia för kännedom skickas till elevens gymnasieskola
_______________________________________________________________________________________________
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Grästorps kommun

INFORMATION OM
INACKORDERINGSTILLÄGG

Bildningsverksamheten

Du som går gymnasial utbildning kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det
år du fyller 20 år. Med gymnasial utbildning menas gymnasieskolan och kommunal
vuxenutbildning på gymnasienivå. Inackorderingstillägg beviljas normalt för fyra månader på
höstterminen och fem månader på vårterminen. För att du ska få inackorderingstillägg krävs att
du studerar på heltid. För att räknas som heltidsstuderande i gymnasieskolan krävs att din
utbildning omfattar all schemabunden undervisning. För vuxenutbildning krävs att studierna
omfattar minst 20 gymnasiepoäng per vecka.
Observera att du inte kan få inackorderingstillägg samtidigt med ersättning för dagliga
resor (t ex busskort) eller om du blivit antagen som ”frisök”. Inackorderingstillägg utbetalas
ej för studier vid gymnasieskolorna i Lidköping, Vänersborg, Vara, Trollhättan, Uddevalla och
Skara. Närmare information kan du få av studiekonsulenten eller på skolkontoret.

Inackorderingstillägg kan beviljas om du på grund av lång eller besvärlig resväg måste
inackordera dig på skolorten. För tillägget finns ingen nedre åldersgräns. Tillägget avser hjälp till
kostnader för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Tilläggets storlek är
därför beroende av reseavståndet mellan föräldrahemmet och skolorten. En förutsättning för att
tillägget ska beviljas är att du faktiskt är inackorderad på skolorten eller i dess närhet.
Lång resväg
Ett villkor för att du ska kunna beviljas inackorderingstillägg är att restiden mellan hemmet och
skolan är minst tre timmar per dag*. Med restid avses tiden från det du lämnar hemmet till
skoldagens början, samt tiden från skoldagens slut tills att du är hemma. Håltimma(r) i början
och slutet av skoldagen räknas inte in i restiden.
* undantag: se ovan!
Praktikplats
Inackorderingstillägget kan beviljas om obligatorisk praktik ingår i utbildningen. Tillägget
beräknas då enligt samma regler som vid inackordering på skolorten. Tillägg beviljas med lägsta
ersättningsbelopp.
Ersättningsbelopp
Beroende på avstånd mellan hemmet och skolorten beviljas inackorderingstillägg med följande
belopp:
Avstånd i km
Kr/månad lå 2015/16
40
60
1.510
61
- 120
1.710
121
- 250
1.960
251
- 700
2.350
701
2.760
Särskilda skäl
Inackorderingstillägg kan beviljas om särskilda skäl föreligger.
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Val av inackorderingsort
Du bör inackordera dig på skolorten eller dess närhet eftersom du inte kan få ersättning för resor
samtidigt med inackorderingstillägg.
Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet
Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att genast återbetala beloppet. Beslut
om tillägg grundar sig på de uppgifter som har lämnats i ansökan och av skolan. Tillägget betalas
endast ut om studierna bedrivs på heltid. I nedanstående fall är den studerande inte alls berättigad
till inackorderingstillägg eller berättigad till endast en del av tillägget. För att undvika återkrav är
det därför viktigt att anmälan görs till skolan och hemkommunen om något av nedanstående fall
inträffar.
Anmälan ska göras till skolan och skolkontoret eller motsvarande i din hemkommun om du
*
*
*
*
*
*
*
*
*

upphör att bo inackorderad
avbryter studierna
byter skola
minskar studieomfattning från hel- till deltid
får ändrad folkbokföringsadress
får utbildningsbidrag från AMS
får förtidspension eller helt sjukbidrag och uppehället samtidigt bekostat av stat eller
kommun
är föremål för kriminalvård
gör militärtjänst

Ansökan skickas till Grästorps kommun, Centralskolan, 467 80 Grästorp.
Informationsdelen behåller du så länge du får inackorderingstillägg.
Glöm inte att ange bankkonto och skriva under ansökan.

Inackorderingstillägget betalas ut till din vårdnadshavare om du är omyndig eller till dig själv om
du är myndig.
Utbetalning
Inackorderingstillägget betalas ut månadsvis, vanligen den sista bankdagen i månaden. Pengarna
sätts in på det konto du anger i din ansökan.
Friskola
Inackorderingstillägg för studier vid friskola handläggs av CSN.
Studier utomlands
Inackorderingstillägg för studier utomlands kommer liksom tidigare att handläggas av CSN.
www.csn.se 0771 – 27 60 00
Ansökan
Inackorderingstillägg kan utbetalas fem månader bakåt i tiden, räknat från dagen då ansökan kom
in till skolkontoret.
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