Ansökan om
Inackorderingstillägg
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Hemortsadress

Postnr och ortsadress

Tel även riktnummer

Inackorderingsadress

Postnr och ortsadress

Tel även riktnummer

Skolans namn

Skolort

Utbildning

Årskurs/ Klass

Läsår

Vid del av läsår ange from -tom

Vid praktik ange praktikplats

Orsak till inackordering
Den utbildning jag ska gå finns inte på min hemort
Mina föräldrar har flyttat till en annan ort den ……/….. 20……
Jag bor kvar för att fullfölja utbildningen
Annat skäl
Inackorderingstillägget betalas ut 4 gånger på hösten och 5 gånger på våren.
Första utbetalningsdag är den 27 september.
Inackorderingstillägget insättes på konto:

Bank:

För att undvika återkrav är du skyldig att anmäla ändringar till oss om du t ex avbryter studierna eller någon annan
ändring sker som påverkar ditt inackorderingstillägg.
Underskrift av myndig elev eller målsman till omyndig elev.
_________________________

______________________________________________

Datum

Namnunderskrift

INTAGNINGSKANSLIETS ANTECKNINGAR
Inackorderingstillägg beviljat:

HT______________mån á__________________kr

Summa____________________

VT______________mån á__________________kr

Summa____________________

Avslag/motivering:____________________________________________________________________________________

Handläggarens namn_________________________________________ Beslutsdatum______________________________

Ansökan om inackorderingstillägg
Studiehjälp allmänt
Du som går i gymnasial utbildning kan få studiehjälp t o m vårterminen det år du fyller 20 år.
Med gymnasial utbildning menas gymnasieskola, folkhögsskola, kommunal eller statlig vuxenutbildning på grundskola eller gymnasieskolnivå.
Inackorderingstillägg
Inackorderingstillägg kan beviljas om du på grund av lång eller besvärlig resväg måste
inackordera dig på skolorten. För tillägget finns ingen nedre åldersgräns. Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresor. En förutsättning för
att tillägget ska beviljas är att du faktiskt är inackorderad på skolorten eller i dess närhet.
Lång resväg
Om reseavståndet från hemmet till skolan är minst 40 km kan du beviljas inackorderingstillägg. Avståndet kan variera om du t ex har praktikdagar utanför skolan. Avståndet räknas då
från föräldrahemmet till praktikplatsen. Kravet på minst 40 km reseavstånd måste vara uppfyllt
minst fyra dagar under en tvåveckorsperiod vid praktik.
Inackorderingstillägg beviljas med följande belopp.
1 485:Besvärlig resväg
Om avståndet mellan hemmet och skolan är mindre än 40 km kan inack.tillägg beviljas om den
totala restiden är minst två timmar per dag. Tillägget beviljas då med 1 485 kr/mån.
Inackorderingstillägg trots att den utbildning som du skall gå finns på din hemort.
Detta gäller
* om dina föräldrar flyttar till annan ort och du bor kvar för att fullfölja en tidigare påbörjad
gymnasial utbildning.
Inackordering på hemorten
Inackorderingstillägg kan beviljas för inackordering på hemorten om dina föräldrar vistas
utomlands under huvuddelen av året men bor kvar i Sverige.
Inackorderingstillägg kan även beviljas om du genom socialnämndens försorg inte längre bor i
föräldrahemmet pga sociala missförhållanden. Bifoga i så fall ett intyg från social myndighet
eller skolkurator som visar att social myndighet medverkat.
Val av inackorderingsort
Det förutsätts att du inackorderat dig på skolorten eller i dess närhet. Med detta avses en
inackorderingsadress som ligger mindre än 40 km från skolan och medger en total restid som
understiger två timmar per dag. Avsteg från ovanstående kan medges om det finns särskilda
skäl.
Ansökan inlämnas till Antagningskansliet, Tornedalsskolan 953 85 Haparanda

