ANSÖKAN OM INACKORDERINGSTILLÄGG FÖR GYMNASIEELEVER LÄSÅRET 2019/20
Ansök om inackorderingstillägg hos CSN vid antagning till friskola, folkhögskola eller
riksinternatskola
Sökande, efternamn och förnamn

Personnummer

Adress

Postadress

Telefon bostad (även riktnummer)

Telefon mobil

Elevens inackorderingsadress
Namn

Personnummer

Adress

Postadress

Studier
Skola, namn

Skolort

Utbildning (ange programmets, kursens namn)

Årskurs

Klass

Studietid och omfattning
Studietid som ansökan avser

Tid som du är inackorderad
□ Endast höstterminen
□ Hela läsåret

Omfattning

□ Heltid

□ Deltid

Fick du inackorderingstillägg förra termin

□ Ja

□ Nej

□ Endast vårterminen
□ Del av termin, ange datum

Uppgifter om utbetalning
Betalningsmottagare, namn (elev eller för omyndig elev: vårdnadshavare)

Personnummer

Adress

Postadress

Kontoförande bank, namn

Clearing- (4 siffror) och kontonummer

Postgironummer

Härmed försäkras att lämnade uppgifter är sanningsenliga och att jag tagit del av informationen om reglerna som
finns på denna blankett.

Underskrift
Ort och datum
Namnteckning

Namnförtydligande

Denna ansökan är undertecknad av

□ Myndig elev

□ Vårdnadshavare

□ Särskilt förordnad förmyndare

Lämnade uppgifter kommer att behandlas enligt EU:s dataskyddsförordning (EU)2016/679 och lag (2018:218) med kompletterande
bestämmelser till EU:s data skyddsförordning. Läs mer om dina rättigheter på Knivsta kommuns hemsida: knivsta.se/dataskydd.

Utbildningskontoret
Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18
Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se
www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013
2019-04-30

Information om inackorderingstillägg läsåret 2019/20

Gemensamma bestämmelser för reseersättning och inackorderingstillägg
Du ska vara berättigad till studiehjälp och studera vid gymnasieskola eller likvärdig skola. Resor eller
inackorderingstillägg kan erhållas fram t o m det första kalenderhalvåret det år Du fyller 20 år, vilket
innebär att Du läsåret 2019/20 kan erhålla detta om Du är född 2000 eller senare.
Studierna ska vara godkända av hemkommunen eller följas av skollag eller förordning.
Obs! För studier vid folkhögskola, fristående skola eller riksinternatskola söks
inackorderingstillägget hos CSN på särskild blankett. Se mer information på CSN.se
Om restiden mellan föräldrahemmet (d.v.s. adressen där du är folkbokförd) och skolan uppgår till minst
tre timmar per dag har du rätt att ansöka om inackorderingstillägg. Du ska bo inackorderad på
studieorten eller i dess närhet. Reseersättning utgår ej om inackorderingstillägg beviljas.
Inackorderingstillägget inkluderar även hemresor.

Uppgifter för inackorderingstillägg
Avstånd bostad-skola kilometer
Nedanstående restidsuppgifter behöver inte fyllas i av elever som studerar över 150 kilometer från
hemmet eller som tidigare haft inackorderingstillägg från hemkommunen.
Lämnar bostaden klockan
Färdtid till hållplats (antal km x 5 min)
Färdtid med buss etc. linjenummer
Gång/restid avstigningshållplats-skola
Summa restid, enkel resa

____________
____________ minuter
____________ minuter
____________ minuter
____________

Ansökningarna om inackorderingstillägg ska vara inne senast 31 maj för de elever som redan går
i gymnasiet samt 1 augusti för nyintagen elev. Ny ansökan måste göras för varje läsår!
Utbetalningen sker månadsvis i efterskott till vårdnadshavare eller myndig elev med början omkring
27 september. Inackorderingstillägget inkluderar även hemresor och är ej behovsprövat.
Avstånd till studieorten
Under 10 mil
10 - 30 mil
Över 30 mil

Ersättning per månad
1 520 kr
I september och maj ett halvt belopp extra
1 820 kr
I september och maj ett halvt belopp extra
2 130 kr
I september och maj ett halvt belopp extra

Ersättning utgår för högst 4,5 månader under höstterminen och högst 5,5 månader under vårterminen.
Utbetalning sker till angivet konto. För utbetalning till omyndig elev krävs vårdnadshavares fullmakt på
ansökan.
Om synnerliga skäl föreligger kan undantag göras från ovanstående regler. Kontakta i så fall skolans
kurator. Avbryter du studierna eller flyttar från inackorderingen upphör rätten till ersättning fr.o.m.
månaden efter avbrottet. Du är skyldig att genast anmäla avbrott till din kommun annars måste du betala
tillbaka överskottspengarna.
Observera att ny ansökan måste göras varje läsår.
Ansökan skickas till:
Knivsta kommun
741 75 KNIVSTA
2019-04-30

