Information om
inackorderingstillägg 2020-08-10

Inackorderingstillägg beviljas om följande krav uppfylls:
eleven ska gå i kommunal gymnasieskola och bidraget gäller till och med det år eleven
fyller 20 år.
eleven ska ha en resväg, som överstiger 40 km och en restid, som är mer än 3 tim/dag
eleven ska vara folkbokförd i Lindesbergs kommun
eleven ska studera på heltid
eleven har inte kommit in på frisöksplats
OBS!
Det är viktigt att Du är folkbokförd i Din hemkommun under hela gymnasieutbildningen. Om
Du folkbokför Dig på skolorten går Du miste om inackorderingstillägget. Enligt
folkbokföringsförordningen skall en gymnasieelev vara folkbokförd hos sina föräldrar medan
han/hon går i gymnasieskolan oavsett om eleven uppnått myndig ålder. Se upp med detta om
Du ändrar postadress.
Inackorderingstillägg kan utgå högst en termin före föräldrars flyttning till annan ort, om
eleven påbörjar sina studier på den nya orten före flyttningen. På samma sätt kan tillägg
beviljas om eleven behöver fortsätta sina studier på en ort efter föräldrarnas flyttning.
Inackorderingstillägg beviljas ett normalt läsår för 4 månader på höstterminen och 6 månader
på vårterminen.
Lindesbergs kommuns elever sänder ansökan till Lindeskolan, Inackorderingstillägg,
Nyborgsgatan, 711 34 Lindesberg. Behöver Du ytterligare upplysningar eller fråga om något
som är oklart kan Du ringa handläggare Carina Almgren, 0581-811 92.
Inackorderingstillägget
Förutsättningen för att bidraget skall beviljas är att Du faktiskt är inackorderad på skolorten
eller i dess närhet. Kopia på hyreskontraktet eller första hyreskvittot för höst- respektive
vårtermin måste sändas in för att utbetalningarna skall kunna göras.
Inackorderingstillägget skall bidra till kostnader för hyra, fördyrat uppehälle och hemresor.
Beloppets storlek varierar med hänsyn till reseavståndet vid skolgång utanför länet (se nedan).
Inackorderingstillägget skall enligt skollagen, kap 15 § 32 utgå med lägst 1/30 av
basbeloppet (för 2019 är basbeloppet 46 500 kronor)
Inackorderingstillägg till utlandssvenska elever och elever i friskola.
Inackorderingstillägg kan beviljas till barn till svensk medborgare som är bosatt utomlands
om barnet går i skola i Sverige. Detta gäller från och med skolår 7 i grundskolan eller
motsvarande och till och med gymnasieskolan eller motsvarande. Tillägget söks hos CSN

Centrala Studiestödsnämnden tel 0771-276 000. Elever i friskola söker också tillägget från
CSN.
Skolan intygar att eleven påbörjat den i ansökan angivna
utbildningen! Lång eller besvärlig resväg
Du kan beviljas inackorderingstillägg om reseavståndet från hemmet till skolan överstiger 40
km. I särskilda fall kan tillägget beviljas om avståndet mellan hemmet och skolan är
mindre än 40 km men den totala restiden är minst 3 timmar per dag. I restiden ingår
gångtid till busshållplatsen, restid med buss och gångtid till skolan. Det är skolans ramtid
för start och slut som gäller – inte elevens individuella skoldag.
Synnerliga skäl
Inackorderingstillägg kan inte beviljas om eleven genom sociala myndigheters försorg inte
längre bor i föräldrahemmet p g a sociala missförhållanden. Andra speciella orsaker
för bidrag till eget boende behandlas från fall till fall mycket restriktivt .
Arbetsplatsförlagd undervisning
När det gäller arbetsplatsförlagd utbildning (APU) har barn- och utbildningsnämnden beslutat att
inackorderingstillägg inte skall utgå för sådan utbildning på orter utanför
gymnasieskolans upptagningsområde, när motsvarande praktik kan erbjudas inom
området.
Den som har lärlingslön eller praktiklön har ytterst begränsade möjligheter att få
inackorderingstillägg. Den som har bostadsbidrag kan inte få
inackorderingstillägg.
Avbrytande av studier
Om studierna avbryts under läsåret måste detta anmälas omgående till gymnasieskolan i
Lindesberg. Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att återbetala beloppet
omgående.
Inackorderingstillägg beviljas med följande belopp:
Avstånd/km
0 -149
150 - 349
350 -

Kronor/månad
1 580
1 910
2 230

Elever som studerar inom Örebro län får 1280 kr/månad (under 10 mån) eftersom gymnasiekortet
kan användas både för dagliga resor och hemresor. Inackorderingstillägg betalas ut till myndig
elev eller vårdnadshavare för omyndig elev. Vårdnadshavare kan ange på ansökningsblanketten att
omyndig elev godkänds som betalningsmottagare.
Utbetalningen sker i slutet av varje månad i förskott under 4 månader på hösten med start
30 augusti för september månad och 6 månader på våren. Sista utbetalningen sker i
maj månad. Utbetalningen sker via bank och kallas ersättning. Uppgift om bank och
konto (inklusive clearingnummer) anges på blanketten.
Beslut om inackorderingstillägg kan överklagas.
Skrivelse sänds då till:
Förvaltningsrätten i Karlstad, Box 568, 651 12 Karlstad, inom tre veckor från den dag beslutet
delgivits den det berör.
Spara denna information!
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ANSÖKAN
Inackorderingstillägg
Läsåret..........................
Ansökan skickas till:
Lindeskolan
Carina Almgren
Nyborgsgatan
711 34 Lindesberg
Elevuppgifter
Namn

Personnummer

Folkbokföringsadress

Postnummer

Telefon bostaden

Folkbokföringskommun

Ort

E-post

Studier och studietid
Skolans namn

Skolort

Utbildning

Klass

Inflyttningsdag

Tid för vilken inackorderingstillägg söks
Hela HT

tom
Del av HT from.............................................................

tom
Del av VT from............................................................

Hela VT

Inackorderingsadress
Utdelningsadress

Postnummer

Ort

Kopia på hyreskontrakt eller första hyreskvitto måste sändas in för att utbetalning ska kunna göras.
Kopia på
Hyreskontrakt

Hyreskvitto

Bifogas

Insändes senast 10/9

Betalningsmottagare
Personnummer

Namn

Bank

Clearing - kontonummer

Vårdnadshavare för omyndig elev
Namn
Utdelningsadress
Telefon bostaden

Postnummer

Personnummer

Namn

Ort

Utdelningsadress

Telefon dagtid

Telefon bostaden

Personnummer
Postnummer

Ort

Telefon dagtid

Orsak till inackordering
Ange varför du är inackorderad och söker inackorderingstillägg
Den utbildning jag går på finns ej på min hemort

Kan inte nyttja allmänna kommunikationer

Jag är elev på godkänt idrottsgymnasium. Idrottsgren:.............................................................................................................................................
Jag praktiserar. (Ange praktikplats)........................................................................................................................................................................

Övrig information

Postadress
Lindeskolan
711 34 Lindesberg

© Copyright Lindesbergs kommun 2020-08-10

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/www
carina.almgren@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Uppgifterna behandlas enligt Dataskyddsförordningen.

Organisationsnr:
212000-2015
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ANSÖKAN
Inackorderingstillägg
Läsåret..........................
Bostadsbidrag
Jag har

inte sökt

sökt bostadsbidrag

Bostadsbidraget har

beviljats

ej beviljats

Reseavstånd med mera Uppgiften måste alltid lämnas
Uppge reseavstånd (inkl. gångavstånd) färdväg och färdsätt mellan föräldrahemmet och skolan. Uppgifterna ska lämnas för varje
kommunikationsmedel för sig. Lämna även uppgift om färdsträcka som saknar allmänna kommunikationsmedel.
Färdsätt (buss, tåg, gång etc.)

Färdväg från hemmet till skolan

Busslinje eller tåg - nr

Antal km enkel resa

Restid
Till skolan
Avgångstid kl:

Från skolan
Avgångstid kl:

Ankomsttid kl:

Ankomsttid kl:

Restid med allmänna kommunikationer

min

Restid med allmänna kommunikationer

min

Gångtid (hemmet-busshållsplatsen)

min

Gångtid (busshållsplatsen-hemmet)

min

Väntetid

min

Väntetid

min

min

Summa

min

Summa

Vårdnadshavares underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Vårdnadshavares underskrift
Ort och datum

Namnteckning

Elevs underskrift
Ort och datum

Namnteckning

SKOLAN INTYGAR att eleven påbörjat den i ansökan sökta utbildningen och att eleven inte kommit in på
Skolans underskrift frisöksplats. Avbrott i studierna meddelas per telefon 0581 - 811 92.
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Barn- och utbilningsförvaltningens anteckningar
Resväg km.................

Resväg tid.................

Beviljas

Avslås

Sign............................

Beslut utsänt...........................

Avslag, motivering
Beviljat ant mån HT.............
Utbet

Belopp

Belopp.............................
Datum

Sign

Beviljat ant mån VT.............

Belopp.............................

Utbet

Datum

HT-1

VT-1

HT-2

VT-2

HT-3

VT-3

HT-4

VT-4

Belopp

VT-5
VT-6

Postadress
Lindeskolan
711 34 Lindesberg

© Copyright Lindesbergs kommun 2020-08-10

Telefon/fax
0581-810 00 vxl
0581-131 29 fax

E-post/www
carina.almgren@lindesberg.se
http://www.lindesberg.se

Uppgifterna behandlas enligt Dataskyddsförordningen.

Organisationsnr:
212000-2015
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