Ansökan om inackorderingsbidrag
Barn- och utbildningsförvaltningen

Dataskyddsförordningen gäller vid behandling av denna blankett.
Läs mer på www.tjorn.se/personuppgifter.

Elevens personuppgifter
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Adress

Telefon dagtid

Postadress

Telefon kvällstid

E-postadress

Mobiltelefon

Elevens inackorderingsadress
c/o

Adress

Postadress

Studier

Utbildning/program/linje
Skolans namn

Utbildningsort

Studietid och omfattning

Studietid som ansökan avser (termin 1)
år
månad
dag
Studietid som ansökan avser (termin 2)
år
månad
dag

-

år

månad

dag

Heltid

år

månad

dag

Heltid

Omfattning

Omfattning

Deltid

Deltid

Tid som du är inackorderad
Hela höstterminen

Del av höstterminen från och med

Hela vårterminen

Del av vårterminen från och med

Bidrag från stat/kommun

Betalar stat, kommun, landsting mer än hälften av kostnaden för ditt uppehälle?

Nej

Ja

Ange typ av bidrag

kr/mån

Kommunens anteckningar
Inackorderingsbidrag beviljas
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Från och med

Till och med

Ansökan om inackorderingsbidrag avslås
Anteckningar

Antal mån ht

Antal mån vt

Belopp

Sign

Beslutsdatum
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Reseavstånd (obligatorisk uppgift)

Uppge reseavstånd (inklusive gångavstånd), färdväg och färdsätt mellan föräldrahemmet och skolan. Uppgiften ska
lämnas för varje kommunikationsmedel för sig. Lämna även uppgift om färdsträcka som saknar allmänna
kommunikationsmedel. Exempelvis gång-/eller cykelväg.
Färdväg från-till

Färdsätt (buss, tåg, gång etc)

Utbetalning av inackorderingsbidrag
Kontoförande bank

Clearingnr

Kontohavarens efternamn

Busslinje nr

Antal km enkel väg

Kontonummer
Kontohavarens förnamn

Kontohavarens personnr

Restid - Ange den restid du skulle haft om du inte var inackorderad
Till skolan

Jag lämnar hemmet kl.

Restid med allmänna kommunikationer

Ordinarie skoldag börjar kl.

Gångtid (för färdsträckan som saknar allmänna kommunikationer)

Från skolan

Väntetid

Ordinarie skoldag slutar kl.

Restid med allmänna kommunikationer

Jag anländer hem kl.

Gångtid (för färdsträckan som saknar allmänna kommunikationer)

Summa restid per dag

Väntetid

Skulle du ha denna restid minst fyra dagar per tvåveckorsperiod om du inte var inackorderad?

Ja

Nej

Vårdnadshavare - Alla uppgifter måste lämnas om eleven är omyndig
Juridisk vårdnadshavare

Båda föräldrarna

Vårdnadshavare 1
Efternamn

Endast mor

Endast far

Förnamn

Särskild förordnad
förmyndare/god man
Personnummer

Adress

Telefon dagtid

Postadress

Telefon kvällstid

E-postadress

Mobiltelefon

Vårdnadshavare 2
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Adress

Telefon dagtid

Postadress

Telefon kvällstid

E-postadress

Mobiltelefon
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Övriga upplysningar

Studieintyg och andra bilagor

Vårdnadshavares underskrift för omyndig elev

Vi/jag försäkrar att de uppgifter som lämnas i denna ansökan är fullständiga och sanningsenliga. Vi/jag har även tagit
del av den information som medföljer blanketten om utbetalningsrutiner och anmälningsskyldighet vid ändrade
förhållanden.
Datum

Ort

Datum

Underskrift

Underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Elevens underskrift för myndig elev
Datum

Ort

Ort

Namnförtydligande

Underskrift

Blanketten samt betyg och/eller intyg skickas till
Tjörns Kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
471 80 Skärhamn

Vid frågor, kontakta oss gärna

Telefon: 0304-60 14 77
E-post: barn.utbildning@tjorn.se
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Information till sökande
Vem kan söka inackorderingsbidrag?

Elever som går utbildning i kommunal gymnasieskola,
eller ungdomsgymnasieutbildning anordnad av
landstinget kan söka inackorderingsbidrag. Bidraget
kan sökas fram till och med första kalenderhalvåret det
år eleven fyller 20 år. Förutsättningen för att söka är att
eleven på grund av besvärlig resväg måste
inackordera sig på skolorten.
Elever som söker till fristående gymnasieskola bör
kontakta Centrala Studiestödsnämnden, CSN, för att få
besked om det går att få inackorderingsbidrag för den
skola man har valt.
Inackorderingsbidraget är ett bidrag till kostnaden för
inackordering. En förutsättning för att bidraget ska
beviljas är att sökande faktiskt är inackorderad på
skolorten eller i dess närhet. Bidraget betalas endast ut
om studierna bedrivs på heltid. För kommunal
vuxenutbildning bedöms studiernas omfattning efter ett
poängsystem där varje ämne har ett visst poängtal.
Inackorderingsbidrag betalas inte ut om:

•

sökandes uppehälle till mer än hälften bekostas av
stat, kommun eller landsting (för till exempel
placering i familjehem, om sökande är
omhändertagen för samhällsvård eller har fri kost
och logi på elevhem).

•
•

sökande har utbildningsbidrag från AMS.
sökande vars föräldrar har UD- eller SIDA-tjänst
utomlands som innebär att det betalas ut statlig
ersättning för den sökandes uppehälle och
skolgång.

Besvärlig resväg

•

om elevens föräldrar har flyttat till annan ort i
Sverige och eleven bor kvar för att fullfölja en
tidigare påbörjad utbildning. Studierna bör dock ha
bedrivits minst 1 år,

•

om elevens föräldrar vistas utomlands och eleven
bor kvar i Sverige. Bidraget kan då beviljas för
inackordering på hemorten. Bidraget blir då det
lägsta månadsbeloppet.

Ansökan

Ansökan om inackorderingsbidrag skickas till följande
adress:
Tjörns kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
471 80 Skärhamn
Ansökan ska lämnas in snarast efter
antagningsbesked, dock senast den 23 augusti för
höstterminen respektive 6 december för vårterminen
eller enligt överenskommelse.

Anmälningsskyldighet

Eleven är skyldig att omgående till barn- och
utbildningsförvaltningen i Tjörns kommun anmäla
ändrade förhållanden som påverkar rätten till
inackorderingsbidrag.
Detta gäller om eleven

•
•
•
•

avbryter studierna
flyttar hem
får ändrade familjeförhållanden
blir folkbokförd i annan kommun

Den som tar emot inackorderingsbidrag utan att ha rätt
till det är skyldig att återbetala beloppet.
För att inackorderingsbidraget ska betalas ut ska
eleven i efterhand och terminsvis skicka in betyg/intyg
på genomförd utbildning. Betyg och/eller intyg ska
skickas till barn- och utbildningsförvaltningen på
ovanstående adress.
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Om den totala restiden, fram och tillbaka, mellan
hemmet och skolan är minst två timmar per dag kan
inackorderingsbidrag beviljas. Kravet på två timmars
restid måste vara uppfyllt minst fyra dagar per
tvåveckorsperiod.
Inackorderingsbeloppet är 1/30 av prisbasbeloppet.
Bidraget betalas ut under nio månader av läsåret.
Utbetalning sker den 28:e i månaderna september till
december under höstterminen och januari till maj
under vårterminen. För elever i gymnasieskola med
förskjutet läsår kan annan utbetalningsperiod bli
aktuell.

Med restiden menas tiden från det att eleven lämnar
hemmet på morgonen till ordinarie skoldags början,
samt på eftermiddag från det att den ordinarie
skoldagen är slut till dess eleven är hemma. Med
ordinarie tid avses de tider skoldagen normalt börjar
och slutar. Resorna förutsätts ske med allmänna
kommunikationer. Reser sökande på annat sätt
uppskattas tid för att gå sträckan. Ange även väntetid
för buss eller tåg.
Inackorderingsbidrag kan även betalas ut
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