Information om inackorderingstillägg
Inackorderingstillägg är ett bidrag till kostnader för boende, fördyrat uppehälle och resor
till och från hemmet (folkbokföringsadressen) och utbetalas till och med första
kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Tillägget betalas ut för studier på kommunal
gymnasieskola och vuxenutbildning.
Ny ansökan måste lämnas för varje nytt läsår.
Till ansökan bifogas kopia på hyreskontraktet/intyg från hyresvärden, samt studieintyg
från den aktuella skolan. Det räcker att ansökan skickas in efter att skolan har börjat så
att man har möjlighet att få med samtliga papper.
Förutsättningarna för att tillägget ska beviljas är att







du är folkbokförd i Karlskrona kommun
du är inackorderad på skolorten eller i dess närhet
du är förstahandsmottagen (Skollagen 16 kap 43-46 §§) till heltidsstudier på
kommunal gymnasieskola eller
är antagen till riksrekryterande utbildning
du har lång och besvärlig resväg eller
kan ange studiesociala skäl

Inackorderingstillägg kan inte beviljas om du






är folkbokförd på inackorderingsadressen eller i annan kommun
är mottagen i andra hand till ett nationellt program
är antagen till programinriktat individuellt val eller yrkesintroduktion
(OBS! Om det är på en kommunal skola i vårt samverkansområde, dvs
Borgholm, Kalmar, Mörbylånga, Torsås, Emmaboda, Karlshamn, Nybro,
Olofström, Oskarshamn, Ronneby, Tingsryd och Växjö kan inackorderingstillägg
beviljas)
går på folkhögskola, friskola och Rh-anpassad utbildning

Med lång och besvärlig resväg menas



resväg över 40 km enkel resa eller
restid som överstiger 2,5 timmar per dag mellan hem och skola

Om du studerar vid fristående gymnasium eller folkhögskola ska du söka
inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden. För mer info se www.csn.se.
Läsårskort kan inte beviljas samtidigt som inackorderingstillägg.
Beviljat inackorderingstillägg utgår med 1520 kr per månad, läsåret 18/19 (1/30 av
basbeloppet) och betalas normalt ut nio månader per läsår. Utbetalningen av tillägget
sker via Swedbank till det bankkonto som uppgivits, i slutet av varje månad, september (2
belopp) till april.

Kunskapsförvaltningen
Adress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-postadress

37183 Karlskrona

Östra Hamngatan 7 B

0455-30 30 00

0455-30 30 30

kunskapsforvaltningen@karlskrona.se

Återbetalning
Du är alltid ansvarig för att meddela ändrade förhållanden, till exempel studieavbrott, byte
av skola, byte av adress eller annan orsak som gör att villkoren för denna ersättning
ändras. Detta för att du ska slippa bli återbetalningsskyldig i efterhand.
Om du har frågor eller vill meddela förändringar, kontakta Marie Eriksson på tel. 0455-30
36 18 eller mail till marie.eriksson2@karlskrona.se
Ansök senast den 31 oktober för höstterminen eller hela läsåret och den 31 mars
för vårterminen.

Skicka ansökan till:
Kunskapsförvaltningen
Marie Eriksson
37183 Karlskrona
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ANSÖKAN OM INACKORDERINGSTILLÄGG
Elevens personuppgifter
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Adress

Postnummer

Postadress

Inackorderingsadress
c/o

Postnummer

Postadress

Telefon

E-post

Uppgifter om utbildningen
Skolans namn

Skolort

Kommunal skola

Program

Årskurs

Klass

Inackorderingstillägg söks för
Hela läsåret 20 ____ -20____

Ht 20_____

Vt 20_____

Orsak till inackorderingen
Avstånd hemmet-skolan___________________________Sammanlagd restid_______________________
Annat __________________________________________________________________________________
Uppgifter om betalningsmottagare
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Adress

Postnummer

Postadress

Telefon

E-post

Kontoförande bank

Kontonummer inkl clearingnummer

Datum och underskrift (Båda vårdnadshavarnas vid omyndig elev)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------Kunskapsförvaltningen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen. De personuppgifter som lämnas i denna handling behandlas
av Kunskapsförvaltningen för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga detta ärende.

Överklagandehänvisning
Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga inom tre veckor från det du fick ta del av beslutet.
Överklagandet ska vara skriftligt och vara ställt till förvaltningsrätten i Växjö, men skickas in till Karlskrona
kommun, Kunskapsförvaltningen, 37183 Karlskrona. Ange i brevet vilket beslut du överklagar, vilken ändring i
beslutet du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras.
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