Information om inackorderingstillägg
Bestämmelser om inackorderingstillägg återfinns i skollagen 5 kap 33 § och 15 kap 32 §.
För elever som påbörjar utbildning inom gymnasiesärskolan höstterminen -13 gäller
skollagen 18 kap 32 §.

Inackorderingstillägg
Inackorderingstillägg är ett bidrag till kostnaden för boendet och hemresor. Hur stort bidraget blir beror på
avståndet mellan hemmet och skolan. En förutsättning för att bidraget ska beviljas är att du är inackorderad på
skolorten samt att du studerar på heltid. Inackorderingstillägg genom Sydskånska gymnasieförbundet utgår inte för
elev vid folkhögskola, elev vid fristående skola, elev vid riksinternat eller utlandsstudier. Dessa elever kan
ansöka på särskild blankett hos CSN (läs mer på www.csn.se).
Inackorderingstillägg kan erhållas under förutsättning att du:

•
•
•
•
•

Är folkbokförd i Tomelilla kommun.
Går i gymnasieskola och bedriver heltidsstudier.
Ska ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (det vill säga längst t.o.m första kalenderhalvåret det år man
fyller 20 år) eller uppbär barnbidrag.
Inte har resebidrag (terminskort).
Har en resväg som uppgår till minst 45 km enkel resa eller att du har en restid mellan hemmet och skolan som
uppgår till minst 3 tim/dag räknat från skolans normala tid. Vid beräkning tar man hänsyn till eventuell cykel/
gångavstånd till närmsta hållplats/station. Du får räkna med 5 min/km för varje 4:e km.
Är mottagen i första hand till din utbildning (främst utbildningar inom samverkansområdet frisök Skåne eller
riksrekryterande utbildningar)*

*Är du osäker på om du blir mottagen i första hand till din sökta utbildning så kontrollera med din studie- och yrkesvägledare.

Ersättning
Eleven ersätts med prisbasbeloppet, som för närvarande är 1586 kr/mån. Om avståndet är längre än 200 km
gäller följande:
200 - 499 km tillägg 500 kr extra/mån
500 >
km tillägg 1000 kr extra/mån
Restid
För att beräkna restid använder du dig av att söka fram din tid i Skånetrafikens reseplanerare på
www.skanetrafiken.se (Underlaget kan bifogas ansökan)
Utbetalning
Inackorderingstillägget beviljas för 4 månader under höstterminen och 5 månader för vårterminen och utbetalas i slutet
av varje bidragsmånad. Inackorderingstillägget betalas inte ut retroaktivt mer än för innevarande termin.
Inackorderingstillägg betalas ut till din juridiska vårdnadshavare om du är omyndig och till dig själv om du är myndig.
För att få pengarna insatta på konto ange bank, clearingnummer och kontonummer i ansökan.
Om du inte längre uppfyller villkoren för bidrag, till exempel genom flyttning eller avbrutna eller ej påbörjade studier, är
du skyldig att genast meddela detta.
Ansökan
Ansökan måste lämnas varje läsår, sista ansökningsdag för 2022 är den 11 juli
Skriftligt besked får du endast vid avslag.
Förfrågningar kan göras hos skolskjutsansvarig Eva Johansson, Tomelilla kommun. Telefon: 0417-182 22
Ansökan skickas till:

Tomelilla kommun
Gustafs torg 16
273 80 Tomelilla

Ansökan om inackorderingstillägg
För elever folkbokförda i Tomelilla kommun

Gymnasial utbildning läsåret 2022/2023
Vänligen läs anvisningarna innan blanketten fylls i.
De uppgifter du lämnar kommer att registreras i en databas.
Uppgifterna kommer att hanteras enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Personuppgifter
Elevens efternamn

Förnamn

Elevens adress (gata, box etc)

Personnummer (10 siffror)

Postnummer

Ortnamn

Elevens hemkommun och E-post

Telefon

Inackorderingsadress

Postnummer

Ortnamn

Bank

Clearingnummer

Kontonummer

Personuppgifter på den som inackorderingsbidraget skall utbetalas till (om eleven är omyndig)
Efternamn

Förnamn

Personnummer (10 siffror)

Adress (gata, box etc)

Postnummer

Ortnamn

Bank

Clearingnummer

Kontonummer

Utbildning
Skolans namn

Skolort

Utbildning (program e d)

Årskurs

Ansökan
Ansökan avser

Del av läsår

Hela läsåret 2022/2023

fr o m

tom

Antal km
enkel väg

A

Reseavståndet mellan föräldrahemmet och skolan är minst 45 km enkel resa.

B

Den sammanlagda restiden per dag är minst 3 timmar - ange färdsätt och ev gångtid/cykeltid till
hållplats (5 min/km fr o m 4:e km). Använd reseplaneraren på www.skanetrafiken.se

Färdväg
Från

Färdsätt
Till

Busslinje
nummer

Gång-/Cykelavstånd i km

Underskrift
Härmed försäkras att lämnade uppgifter är sanningsenliga. Jag/vi har tagit del av bestämmelserna på
anvisningsbladet och förbinder mig/oss att återbetala det bidrag som mottagits om studierna upphör, ej påbörjas
eller om eleven på annat sätt ej längre uppfyller villkoren för bidrag.
Datum

Sökandes underskrift

Inackorderingsbidrag beviljas med
Inackorderingsbidrag avslås med motivering

Målsmans underskrift (om eleven är omyndig)

kr/månad.

/

sign

