ANSÖKAN OM
INACKORDERINGSTILLÄGG
Elevuppgifter
Elevens för- och efternamn

Personnummer

Folkbokföringsadress

Postnummer och ort

Telefon hem /mobilnummer

E-postadress

Skola, namn

Skolort

Utbildning (program, inriktning)

Årskurs

Omfattar studieprogrammet all obligatorisk undervisning på programmet

Ja

Klass

Omfattning av studierna

Nej

Heltid

Deltid

Inackorderingstillägg söks för

%

Från och med - till och med, datum

Hela läsåret

Hösttermin

Vårtermin

Del av termin, specificera

Bifoga kopia av hyreskontrakt eller annat som tillstyrker utgift för hyra

Postadress

Telefon (även riktnummer)

ort

Orsak till inackordering

Resvägens längd uppgår ej till
60 km, men restiden till skolan
överstiger 2 timmar enkel väg

Resvägens längd
är över 60 km

Mina föräldrar har
flyttat till annan ort

Annat skäl
Ange skälen nedan

Eventuella övriga upplysningar

Vårdnadshavare för- och efternamn

Vårdnadshavarens personnummer

Utbetalning sker genom Swedbanks Lön- och Utbetalningstjänst, se Botkyrka kommuns hemsida för mer information, www.botkyrka.se

Härmed försäkrar jag att de uppgifter som lämnats är fullständiga och sanningsenliga
Ort och datum

Telefonnr/mobilnr vårdnadshavare

Elev, namnteckning

Namnförtydligande

Vårdnadshavare, namnteckning

Namnförtydligande

Skolan på studieorten

Härmed försäkras att eleven studerar på angiven utbildning
Ort och datum

Skolans stämpel

Namnteckning

Namnförtydligande
Befattning

Postadress
Botkyrka kommun
Utbildningsförvaltningen
145 85 Tumba

Besöksadress
Munkhättevägen 45

Telefon
08-530 610 00 (vx)

Telefax
08-530 612 94

E-postadress
utbildning@botkyrka.se

Internetadress
www.botkyrka.se

Utbildningsförvaltningens beslut
Ansökan fullständig
Ja

Inackorderingstillägg beviljas

Nej

Ja

Beslutat belopp för tiden

Nej

kr/månad

Beviljat för termin/tid
Hösttermin

Vårtermin

Annan tid

Ansökan avslås

Datum

Namnteckning, Botkyrka kommun

Namnförtydligande

Information om inackorderingstillägg
Vilka regler gäller för att du ska beviljas inackorderingstillägg?
• Du ska vara folkbokförd i Botkyrka kommun.
• Du ska vara förstahandsmottagen till ett nationellt program eller gå riksrekryterande utbildning.
• Du ska vara under 20 år (du kan få bidraget till och med vårterminen det år du fyller 20 år).
• Inackorderingstillägg kan beviljas om du på grund av lång eller besvärlig väg behöver inackordera dig på studieorten, resvägens längd
måste dock vara minst 60 km. Ersättningens storlek är 1/30 av basbeloppet.
• Du kan få inackorderingstillägg om avståndet är mindre än 60 km men restiden till skolan överstiger 2 timmar enkel resa.
• För att du ska få inackorderingstillägg krävs att du studerar på heltid. Med heltidsstudier menas att din utbildning omfattar all
schemabunden undervisning för programmet/kursen.
• Du kan inte få både resebidrag och inackorderingstillägg samtidigt, endast ett bidrag utgår.

Du kan inte få inackorderingstillägg om:
• Du studerar på ett introduktionsprogram.
• Du samtidigt får resebidrag.
• Du studerar i utlandet.
Om du studerar på en fristående skola söker du inackorderingstillägg hos Centrala Studiestödsnämnden (CSN).

Utbetalning
Från och med vårterminen 2016 har nya rutiner för utbetalning av inackorderingstillägg införts. Det innebär att Swedbanks Lön- och
Utbetalningstjänst kommer att användas. Tjänsten används även om man har en annan bank än Swedbank. Se Botkyrka kommuns
hemsida www.botkyrka.se för mer information om hur du kopplar ditt bankkonto till Swedbanks lön- och utbetalningstjänst.
Återbetalningsskyldighet föreligger om inackorderingstillägg mottagits för tid efter det att studierna avbrutits,
inackorderingsförhållandena ändrats eller om du flyttar och folkbokförs i annan kommun. Anmäl alltid avhopp, flyttning
eller byte till annan skola.

Skicka din ansökan till:
Botkyrka kommun
Utbildningsförvaltningen
147 85 Tumba
Du måste ansöka om inackorderingstillägg för varje nytt läsår.

Postadress
Botkyrka kommun
Utbildningsförvaltningen
145 85 Tumba

Besöksadress
Munkhättevägen 45

Telefon
08-530 610 00 (vx)

Telefax
08-530 612 94

E-postadress
utbildning@botkyrka.se

Internetadress
www.botkyrka.se

