Ansökan om inackorderingstillägg
Kommunal gymnasieutbildning*
Läsåret ______
Ansökan lämnas till
Enheten för kvalitet och administration
Personuppgifter
Elevens för- & efternamn

Personnr

Folkbokförd, kommun

Telefonnummer

Folkbokförningsadress

Ort och Postnr

Inackorderingsadress

Ort och Postnr

Utbetalning
Namn på den till vilket inackorderingstillägget skall utbetalas (om annan än eleven)

Konto till vilket utbetalning önskas:

Bank

Pg. Bg. Personkonto
Bankkonto (inkl. clearingnr)

Utbildning
Skolans namn

Skolort

Utbildning

Årskurs/Klass

Inackorderingstid och orsak
Del av höstterminen
fr o m
Del av vårterminen
fr o m

Hela höstterminen
Hela vårterminen

tom
tom

Orsak till inackordering
Avstånd mellan hemmet och skolan
km
Resetid mellan hemmet och skolan (fylls i omf reseavståndet hem-skola är mindre än 70 km)

Underskrift
Härmed försäkras att uppgifterna är riktiga. Jag har tagit del av informationen som finns på blanketten.
Sökande är skyldig att till Enheten kvalitet och administration anmäla ändringar som påverkar inackorderingstillägget.

Underskrift

Ort och datum

Underskrift, målsman (om eleven ej är myndig)

Ort och datum

Ansökan om inackordering beviljas
Höstterminen

månader á

kronor

Vårterminen

månader á

kronor

Underskrift

Datum

Information till sökande
Du som är elev i kommunal gymnasieskola kan få inackorderingstillägg t o m första
halvåret det år Du fyller 20 år.
Inackorderingstillägg ska ansökas inför varje läsår.
Inackorderingstillägg beviljas under förutsättning att:
Reseavståndet mellan hemmet och skolan uppgår till minst 70 km.
Om avståndet är mindre än 70 km men restiden mellan hemmet och skolan är
minst 2,5 timmar (enkel väg), beviljas ersättning med 1 493 kr/mån under
förutsättning att eleven är inackorderad på studieorten.
Du som får inackorderingstillägg är ej berättigad till busskort/terminskort.
Inackorderingstillägg beviljas även på gymnasieskolor med riksintag.

Avstånd/km

Kronor/månad 2017

70-249
250-499
500-

1 493,00 kr
1 673,00 kr
1 973,00 kr

Ansökan kan avslås då motsvarande gymnasieutbildning finns i Stockholms län.
Ditt val av skola får inte medföra ökade kostnader för Ekerö kommun.
Inackorderingstillägget utbetalas för fyra månader under höstterminen och
fem månader under vårterminen. Om Du avbryter studierna blir Du
återbetalningsskyldig.
Kom ihåg att anmäla ändringar som påverkar ditt bidrag till
Enheten för kvalitet och administration i Ekerö kommun.

*Gymnasieutbildning vid: Fristående gymnasium, Riksinternat, Folkhögskola söks
inackorderingstillägg hos CSN
De uppgifter som ni fyller i på blanketten kommer att användas till nödvändig information inom Barn- och utbildningsförvaltningen för att vi ska
kunna ge er den service ni har rätt till. Uppgifterna behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PUL).

Enheten kvalitet och administration | Barn- och utbildningsförvaltningen| Box 205 | 178 23 Ekerö |
Besök: Tappströmsvägen 2 | Växel: 08-124 571 00 | E-post barnochutbildningsforvaltningen@ekero.se

