Inackorderingstillägg, ansökan
Blanketten går att fylla i, spara och skriva ut.
Sunne kommun
1. Annika Sandström, 686 80 Sunne
0565-156 49, annika.sandstrom@sunne.se

Personuppgifter
Elevens för- och efternamn

Bostadsadress

Personnummer

Postnummer/postort

Telefon (även riktnummer) / mobilnummer

E-postadress

Utbildning
Skolans namn

Skolort

Utbildning-program/gren

Utbildningen påbörjas år

Utbildningens omfattning

År Mån Dag

Studietid höstterminen

Deltid, ange datum fr.o.m. - t.o.m

Heltid
År Mån Dag

Inackordering
Bostadsadress

Postort/postnummer

Hyresvärd, namn

Telefon (även riktnummer)

Inackorderingstid

Hela läsåret

År Mån Dag

Studietid vårterminen

År Mån Dag

Del av läsåret, ange datum fr.o.m. - t.o.m

Härmed intygas att eleven påbörjat sin utbildning
Skolans namn

Skolan är en kommunal skola
Skolans telefonnummer

Underskrift
Datum och underskrift av skolans företrädare

Namnförtydligande

Orsak till inackordering
Reseavstånd i kilometer bostad – skola (enkel resa):
Mina föräldrar bor utomlands

Total restid (inkl. ev gång- och väntetid) överstiger 2,5 tim/dag

Mina föräldrar har flyttat till annan ort (datum).
Jag bor kvar för att fullfölja utbildningen.
Annat skäl, ange i bilaga

Postadress
Sunne kommun
1.Annika Sandström
686 80 Sunne

Besöksadress
Kommunhuset
Kvarngatan 4

Restid till skolan:

min

Restid från skolan:

min

Gångtid till

min

Gångtid från skolan

min

min

Skolan: väntetid:

min

Skolan: väntetid:

Telefon
0565-16 000 växel
0565-156 49

Internet
http://sunne.se

Giro och org nr
744-2684 bankgiro
212000-1843 org nr

Sid 2 (2)

Sökandes underskrift

Härmed försäkras att lämnade uppgifter är fullständiga och sanningsenliga och att resebidrag för dagliga resor ej söks. Jag har
även tagit del av den informationen som medföljer blanketten om återbetalningsskyldighet om ändrade förhållande inte anmäls.

Vårdnadshavare till vilken bidraget skall utbetalas (gäller omyndig elev)
För- och efternamn

Utdelningsadress

Personnummer

Postnummer och postort

Telefon (även riktnummer

E-postadress

Vårdnadshavare 2
För- och efternamn

Utdelningsadress

Personnummer

Postnummer och postort

Telefon (även riktnummer)

E-postadress

Underskrift vårdnadshavare 1
Namnförtydligande

Datum och underskrift

Underskrift vårdnadshavare 2
Namnförtydligande

Datum och underskrift

Underskrift myndig elev
Namnförtydligande

Datum och underskrift

Beslut /Ansökan om inackorderingstillägg
Beviljas

Avslås Orsak:

Höstterminen antal månader_______

belopp______________

Vårterminen antal månader________

Underskrift av handläggare
Datum och underskrift

Namnförtydligande

belopp______________

Sid 3 (3)

Information till ansökan om inackorderingstillägg
Du ansöker om inackorderingstillägg hos din hemkommun. För att du ska få inackorderingstillägg krävs att du studerar på
heltid vid en gymnasieskola som drivs av kommun eller landsting. För studier vid friskolor handläggs av CSN.
OBS!
Inackorderingstillägg kan ej utgå samtidigt med någon form av resebidrag.
Tilläggets storlek beror på avståndet mellan hem och skola och utbetalas under högst nio månader per läsår (sep – maj)
t o m vårterminen det år du fyller 20 år.
Avstånd/km
0 - 44 km = 1420 kr/månad
45- 224 km = 1770 kr/månad
225- 1300 km = 2350 kr/månad
Inackorderingstillägget kan beviljas om du har lång och besvärlig resväg och måste bo på skolorten. Den totala restiden
mellan hemmet och skolan måste vara minst 2,5 timme/dag.
Inackordering på hemorten
Inackorderingstillägg kan beviljas för inackordering på hemorten om dina föräldrar vistas utomlands men du bor kvar i
Sverige. Tillägget beviljas då med det lägsta månadsbeloppet.
Ansökan
Om du inte är myndig ska ansökan undertecknas av vårdnadshavaren. Om du är myndig undertecknar du alltid själv din
ansökan.
Inackorderingstillägget måste sökas på nytt för varje läsår.
Ansökningstider
Om inte ansökan lämnas in före läsårets slut går du miste om möjligheten att få tillägget.
Vart lämnas ansökan?
Ansökan skall skickas till adressen som är angiven på ansökningsblanketten.
KOM IHÅG!
Anmälan skall göras till hemkommunen, tel. 0565-156 49 om du;
•
•
•
•

avbryter studierna
minskar studieomfattning från hel- till deltid
flyttar hem
får resebidrag

För mycket utbetalt inackorderingstillägg kan komma att återkrävas!

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att handlägga ditt ärende. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av gällande
dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden rättslig förpliktelse och myndighetsutövning. Det är kommunstyrelsen som är
personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.
Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter finner du på vår webbplats: https://sunne.se/gdpr

