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Version 
Blankett 2015/2016 version 1 

 

 Personuppgifterna i denna ansökan kommer att registreras i 
enlighet med Personuppgiftslagen (PuL) § 25 

 Ansökan om inackorderingstillägg 
 
Elevens personuppgifter  
OBS! Uppgifterna kontrolleras mot samordnat person- och adressregister 
 

Förnamn och efternamn 
 

Personnummer 10 siffror 

 

Bostadsadress 
 

Telefonnummer med riktnummer 

 

Postnummer och ort 

 

Skolans namn 
 

Skolort 

 

Utbildning/program 
 

Årskurs 
 

Klass 

 

Tid för när inackorderingstillägg söks 

� Hela höstterminen   Del av höstterminen, från och med: ………….…… till och med  ……….……… 
� Hela vårterminen   Del av del av vårterminen, från och med:  ………….…… till och med  ……….………  

 

Elevens inackorderingsadress, reseavstånd/restid 
 

C/O Namn   

   

 

Datum för inflyttning 
 

 

Telefonnummer 

 

Adress 
 

Postnummer 
 

Ort 

 

Reseavståndet mellan föräldrahemmet och 

skolan/praktikplatsen är: 

 
___________  km 

 

Restid mellan föräldrahemmet och skolan/praktikplatsen är: 

 

Avresa från hemmet (kl.) ________        Ordinarie skoldag slutar (kl.) _______ 
Ordinarie skoldag börjar (kl.) ________   Anländer hem (kl.) _______ 

 
 

Övriga upplysningar:  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ange varför du är inackorderad och söker inackorderingstillägg 

� Mina föräldrar har flyttat till annan ort den ……………… och 
jag bor kvar för att gå klart utbildningen.  

� Den utbildning jag ska gå finns inte på 
hemorten.

 

� Jag har inte blivit antagen till motsvarande utbildning på min 
hemort 

� Mina föräldrar bor utomlands.
 

� Reseavståndet hemmet – skola är minst 45 km.    � Jag är idrottselev, idrottsgren………………..
 

� Annat skäl, ange orsak:  
 ............................................................. 
 
.................................................................................................... 

� Jag praktiserar – Ange plats 
 
 
…………………………………………………… 
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Vårdnadshavare 
Var vänlig skriv namnet till vänster på den vårdnadshavare som ska vara mottagare för ersättningen 
 

Vårdnadshavarens namn (mottagare för ersättningen) 

 

Vårdnadshavarens namn 

 
Gatuadress 

 

Gatuadress 

 

Postnummer och ort 

 

Postnummer och ort 

 
Personnummer 

 
Personnummer 

 
 

 
 

Underskrifter  
Härmed försäkras att lämnade uppgifter är riktiga och att resetillägg/busskort för dagliga resor inte sökts eller 
mottagits. Jag intygar att jag har tagit del av att sökanden är skyldig att till antagningskansliet anmäla 
ändringar som påverkar inackorderingstillägget, att för mycket utbetalt inackorderingstillägg kommer att 
återkrävas samt övrig information som medföljer blanketten (bilaga 1).   
 

Namnunderskrift sökande (elev) och datum 

 
 

Namnunderskrift vårdnadshavare och datum för underskrift 

 

 
 

Namnunderskrift vårdnadshavare och datum för underskrift 

Beslut (fylls i av beslutsfattare vid gymnasieskolan) 
Ansökan om inackorderingstillägg beviljas    Ansökan om inackorderingstillägg avslås  

Inackorderingstillägg beviljas för läsåret …………..... 

med  ……….……….……….……….……….kr/mån  

fr.o.m .…………………...    t.o.m .………………….. 

Totalt för ………… månader under läsåret. 
 

Utbetalning sker via Swedbank, ca den 27:e varje beviljad månad. 
 

Motivering till avslaget: 
  
…………………………………………………….. 
 
…………………………………………………….. 
 
…………………………………………………….. 
 
…………………………………………………….. 

Beslutet fattas av: 
 

…………………………………………………… 

Ort och datum för beslutet 
 

…………………………………………………… 
Underskrift av beslutsfattare* 
 

…………………………………………………… 

Namnförtydligande beslutsfattare och titel 

*Beslutet fattas med stöd av barn-, kultur- och utbildningsnämndens 

delegationsordning punkt 7.6.  

Beslutet fattas av: 
 

…………………………………………………… 

Ort och datum för beslutet 
 

…………………………………………………… 
Underskrift av beslutsfattare* 
 

…………………………………………………… 

Namnförtydligande beslutsfattare och titel 

*Beslutet fattas med stöd av barn-, kultur- och utbildningsnämndens 

delegationsordning punkt 7.6.  
Överklagandehänvisning 
Elev som fått avslag på sin ansökan om inackorderingsbidrag eller på något annat sätt är missnöjd med beslutet kan 
överklaga enligt Skollagen (2010:800) 28 kap. 5 § p.6. Beslutet ska överklagas skriftligt. Överklagan ska innehålla 
redogörelse för vilket beslut man vill ändra, anledningen till överklagan och hur du vill att beslutet ska ändras. Överklag-
andet ska ställas till Förvaltningsrätten, men inlämnas till kommunen, inom tre veckor från det att man fått del av beslutet. 
 

Beslutet skickades till sökande detta datum     Av: 
.............................................   ................................................................................. 
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