GÄLLER UTBILDNINGAR MED
OFFENTLIG HUVUDMAN

ANVISNINGAR TILL ANSÖKAN
OM INACKORDERINGSTILLÄGG

Ansvar
Varje kommun ansvarar för sina elevers inackorderingskostnader i samband med att eleven bedriver studier i
annan kommun samt beslutar om regler för när bidrag skall utgå.
Bestämmelser
Kortfattat innebär bestämmelserna att studiehjälpsberättigade elever i gymnasieskolan, kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå och påbyggnadsutbildningar, som är folkbokförda i Gnosjö kommun, har rätt
till ersättning vid inackordering på studieorten fram t o m det första kalenderhalvåret det år ungdomarna fyller 20
år om vissa förutsättningar är uppfyllda.
• Elev kan endast söka inackorderingstillägg från kommunen om eleven går på en skola med offentlig
huvudman.
• Eleven kan få bidrag om utbildningen inte erbjuds i hemkommunen eller i någon samverkanskommun.
Eleven skall vara förstahandsmottagen på utbildningen.
• Eleven ska ha minst 40km mellan bostaden, där eleven är folkbokförd, och skolan eller så ska restiden
överstiga 2 timmar/dag minst fyra dagar på en tvåveckorsperiod.
• Eleven kan få inackorderingstillägg för den faktiska studietiden, alltså den tid du studerar och är
inackorderad (178 skoldagar).
En förutsättning för att tillägget ska beviljas är att eleven faktiskt är inackorderad på skolorten eller dess närhet.
En kopia av hyreskontraktet ska bifogas ansökan.
Om en elev erhåller inackorderingstillägg kan aldrig bidrag till dagliga resor samtidigt utgå. Eleven kan inte
erhålla både busskort och inackordering. Om eleven har hämtat ut ett busskort och i efterhand ansöker om
inackorderingstillägg har vi rätt att dra av kostnaden för busskortet.
Belopp
Bidragsberättigad elev är enligt statlig förordning berättigad till ett månadsbelopp. Storleksordningen på
inackorderingstillägget beräknas enligt CSN:s anvisningar och beror på avståndet från hemorten.
Beloppen uppdateras enligt CSN under augusti/september varje år:
Så här mycket får du:
Avstånd i km:

Kr/månad:

0-44

1 190 kr

45-84

1 315 kr

85-124

1 460 kr

125-174

1 625 kr

175-224

1 770 kr

225-599

1 875 kr

600-899

1 980 kr

900-1299

2 160 kr

1300-

2 350 kr
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Antal månadsbelopp
Inackorderingstillägg utgår normalt med nio månadsbelopp, fyra för höstterminen (sep-dec) och fem för
vårterminen (jan-maj). Vissa andra regler kan förekomma vid bl a praktik och icke terminsbunden undervisning.
Återbetalningsskyldighet
Vid studieavbrott är eleven skyldig att anmäla detta. Om eleven fått inackorderingstillägg på felaktiga grunder
blir eleven/betalningsmottagaren återbetalningsskyldig.
Handläggning
Ansökan om inackorderingstillägg handläggs av Gnosjöandans kunskapscentrum, Fritidsvägen 4,
335 32 GNOSJÖ.
Endast en fullständig ansökan med underskrift kan handläggas.
Utbetalning sker vanligtvis runt den 25:e varje månad med första utbetalning i september.
OBS! Då det gäller Friskolor och Riksinternatskolor är det CSN som ansvarar för ev inackorderingstillägg och vilka regler
som då gäller.

Nedan lämnade personuppgifter registreras i Gnosjö kommuns administrativa system Extens för att vi ska
kunna hantera ditt ärende. Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av Skollagen. Personuppgifterna
hanteras i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR). För ytterligare information om
hur Gnosjö kommun arbetar med behandling av personuppgifter, se www.gnosjo.se.
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ANSÖKAN OM INACKORDERINGSTILLÄGG
VID KOMMUNAL GYMNASIESKOLA
Läsår:……/……
UPPGIFTER OM ELEVEN

Namn:

Personnr:

Bostadsadress:

Postnr:

Bankens namn:

Clearingnr:

Kontoinnehavare:

Personnr:

Adress (om annan än ovan):

Mailadress:

UPPGIFTER OM UTBILDNINGEN

Skolans namn:

Mobilnummer:
Postort:

Kontonr:
Mobilnummer:

Skolort:

Utbildning/kurs:

Nuvarande skolår:

UPPGIFTER OM INACKORDERINGEN
Inackorderingstillägg söks för perioden:
Fr.o.m.

T.o.m.

Inackorderingstillägg söks för period med praktik/APL:
Fr.o.m.
T.o.m.
Inackorderingsadress (måste fyllas i):

Kopia på hyresavtalet ska bifogas denna ansökan.
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UPPGIFTER OM AVSTÅND/RESTID
Reseavstånd bostad – skola (enkel resa):

Restid bostad – skola (vid avstånd kortare än 40km):

FÖRSÄKRAN OCH UNDERSKRIFT
a)
b)

Myndig elev undertecknar själv sin ansökan här nedan.
För omyndig elev undertecknas ansökan av elev och av båda vårdnadshavarna.

Jag/vi försäkrar härmed att lämnade uppgifter är sanningsenliga samt förbinder mig/oss
1) att omgående anmäla förändringar av här lämnade uppgifter och
2) att omgående betala tillbaka inackorderingstillägg som kan ha mottagits på felaktiga
grunder.
…………
Datum

..………………………….. …….………………………………………
Underskrift elev
Underskrift vårdnadshavare
…………………………………………….
Underskrift vårdnadshavare

BESLUT
Beslutsdatum…………………………………………………………………...
Utbetalt kr…………………………………………………………………
Under tiden……………………………………………………………………..
……………………………………………
Handläggare

……………………………………………….
Befattning

Ansökan skickas till: Gnosjöandans Kunskapscentrum
Fritidsvägen 4
335 32 Gnosjö
0370 33 14 00
info@gkc.se

www.gkc.se
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