ANSÖKAN OM INACKORDERINGSTILLÄGG
GYMNASIEUTBILDNING
BILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan läsa mer på
https://www.katrineholm.se/personuppgifter

Elevens namn

Telefon

Personnummer

Hemortsadress

Postnr

Postadress

Inackorderingsadress

Postnr

Postadress

BETALNINGSMOTTAGARE
Betalningsmottagarens namn (ifylls om annan än elev)

Personnummer (ifylls om annan än elev)

Betalningsmottagarens adress (ifylls om annan än elev)

Postnr

Bankens namn

Clearingnr Kontonr

Postadress (ifylls om annan än elev)

UTBILDNING
Utbildning/Program

Årskurs

Skolans namn

Skolort

INACKORDERING
Tid för vilken
tillägget söks

Hela läsåret, år

Reseavstånd
från bostaden
till skolan.

Från

Denna
kolumn ifylls
endast om
avståndet är
mindre än 40
km enkel väg.
Uppgift skall
lämnas varje
färdsätt för sig.
Exempel:
bostad-hållplat
s,
hållplats-skola

Del av läsåret fr o m t o m
Till

Antal km enkel
väg

Resväg till skolan

Färdsätt (gång,cykel, buss, tåg mm)

Antal km enkel
väg

Restid

Resväg från skolan

Färdsätt (gång,cykel, buss, tåg mm)

Antal km enkel
väg

Restid

UNDERSKRIFT
Datum

Elevens namnunderskrift

Datum

Vårdnadshavares namnunderskrift (om eleven är omyndig)

Övriga upplysningar

BESLUT (ifylls av förvaltningen)
Bidragstyp

Antal
månader

Belopp/mån

Restid

Beslut

Beslutsdatum

Inackordering

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Postadress
641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Besöksadress: Dtottninggatan 19
Telefon: 0150-568 70
Telefax: 0150-48 82 00

Postgiro: 3 09 41-9
Bankgiro: 392-2630

KATRINEHOLMSELEVER I ÅK 9 OCH GYMNASIET
Information om inackorderingstillägg
Inackorderingstillägg är ett stöd till kostnader för boende, fördyrat uppehälle samt
resor till och från hemmet. Du ansöker om tillägget hos din hemkommun.
Studerar du på folkhögskola, fristående skola eller riksinternatskola söker du
inackorderingstillägg från CSN.
För läsåret 18/19 gäller följande:
•
•
•
•
•

Du ska vara inskriven i gymnasieskolan för heltidsundervisning
Du ska vara född 1999 eller senare
Du ska ha en restid på minst 2 timmar/studera utanför Södermanlands län
Du kan inte få inackorderingstillägg samtidigt som Du får busskort
Inackorderingstillägget är 1/30 av basbeloppet.
Du får inte vara andrahandsmottagen, vilket innebär att utbildningen du sökt finns i
din hemkommun (frisök).
Inackorderingstillägg utbetalas endast för tid då du varit inackorderad och studerat. För
mycket utbetald ersättning skall återbetalas. Inackorderingstillägg beviljas för fyra
månader på höstterminen och fem månader på vårterminen. Utbetalning är den tjugonde
varje månad september-maj.
Ansökan om inackorderingstillägg skall göras senast den 13 augusti
aktuellt läsår.
Så här fyller du i ansökan
Personuppgifter
Fyll i ditt namn, personnummer, telefon och adress. Din inackorderingsadress.
Betalningsmottagare
Fyll i betalningsmottagare om det är annan än eleven, bankens namn,
clearingnummer samt kontonummer
Utbildning
Ange program, årskurs, skolans namn, skolort.
Inackordering
Ange vilket läsår det gäller, avstånd, restid m.m.
Underskrift
Skall alltid göras av Dig själv, om Du inte är myndig måste även vårdnadshavaren underteckna ansökan.
**************************************************************************

Ansökan skall inlämnas till respektive skola eller skickas direkt till
Bildningsförvaltningen, 641 80 KATRINEHOLM.
Ytterligare information lämnas av Louise Larsson, tfn 0150-568 70.

