Ansökan om inackorderingstillägg
Gymnasieutbildning

Ange namn och adress i nedanstående ruta

PERSONUPPGIFTER/ UTBILDNING
Personnummer

Telefonnummer bostaden

Annat telefonnummer

Inackorderingsadress

Postnummer

Ort

Skolans namn

Skolort

Utbildning (Program)

Inriktning

Årskurs

Klass

INACKORDERINGSTID OCH ORSAK (Sätt kryss i lämpliga rutor)
1.

Hela läsåret

Endast höstterminen

Del av år fr.o.m.
2.

Endast vårterminen
t.o.m.

Jag måste bo på studieorten på grund av att:
Den utbildning jag skall gå finns inte inom förbundet.
Mina föräldrar bor utomlands
Familjen har flyttat till Bollnäs/Nordanstig/Söderhamns kommun den
kvar på min tidigare skola för att fullfölja utbildningen

/

och jag studerar

Jag är elev vid idrottsgymnasium; idrottsgren
Annat skäl (Ange skäl i bilaga till ansökan)
3.

Allmän information. Se bilaga

UTBETALNING
Inackorderingstillägget utgör 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Utbetalning sker månadsvis
den sista bankdagen i månaden under perioden september t o m maj. Inackorderingstillägget utbetalas till samma konto som CSN
betalar studiebidraget.

Betalningsmottagare – namn

personnummer

FÖRSÄKRAN
Härmed försäkras att uppgifterna i denna ansökan är riktiga och att resebidrag för dagliga resor ej har sökts. Jag har tagit del av
informationen i bilagan till blanketten och är medveten om att jag snarast måste anmäla förändringar till som kan påverka
inackorderingstillägget till förbundet. Felaktigt utbetalt inackorderingstillägg medför återbetalningsskyldighet.

Datum

Sökandes underskrift

Vårdnadshavares underskrift för omyndig elev

Sökandes/Vårdnadshavares E-post

Information om behandling av personuppgifter
Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig, läs mer på www.hufb.se/dataskydd för information om dina rättigheter och
kontaktuppgifter.
Du har rätt att lämna klagomål till vårt dataskyddsombud och tillsynsmyndighet om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Här anges skoldagens längd m.m. inkl. gångväg, färdväg och färdsätt mellan folkbokföringsadressen och
skolan (uppgiften är obligatorisk) använd flera perioder om läsåret är indelat så.
Färdväg från - till

Restid
om avståndet
hemmet – skolan
är mindre än 55 km

Färdsätt ex.vis gång, buss, tåg

Till skolan

Från skolan

Hemmet lämnas kl …………………………………………………...

Ordinarie skoldag slutar kl ……………………………………………….……..

Ordinarie skoldag börjar ……………………………………………..

Hemma kl …………………………………………………………….…………..

Summa restid/dag …………………………………………………....
Avstånd till närmaste
hållplats

Ansökan insändes till:
Torsbergsgymnasiet, 821 80 Bollnäs /
Cfl Nordanstigs gymnasium, Box 56, 829 21 Nordanstig /
Staffangymnasiet, 826 80 Söderhamn

Senast 30 juni innevarande läsår

HÄLSINGLANDS UTBILDNINGSFÖRBUNDS ANTECKNINGAR
Inackorderingstillägg beviljas
ht

Antal månader

kr

CSN-kod

vt

Antal månader

kr

Skolkommun

Ansökan om inackorderingstillägg avslås p g a

Beslutsdatum

Antal km enkel väg

Namnunderskrift av beslutsfattare

Information om inackorderingstillägg
Som elev i gymnasieskolan kan Du få inackorderingstillägg t o m vårterminen det år Du fyller 20 år. Tillägget är ett bidrag för
boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. En ansökan måste göras för varje läsår och skall lämnas in senast
30 juni det år läsåret slutar.

Inackorderingstillägg beviljas under förutsättning att:
•

Du studerar på heltid.

•

Du är antagen i första hand till ett nationellt program. (Frisökning/andrahandsmottagning berättigar inte till
inackorderingsersättning)

•

Du inte har ansökt om dagliga resor. (Inackorderingstillägg och gymnasiekort kan inte fås samtidigt.)

•

Du har en lång/besvärlig väg mellan folkbokföringsadressen och skolan. Som regel ska du ha minst 55 km
resväg enkel riktning eller sammanlagd restid på över 2 timmar/dag. Schablonberäkning vid promenad; 15
minuter för varje kilometer.

•

Ansökan och beslut gäller för valt program och inriktning. Vid byte av studieväg krävs nytt beslut.

•

Du är elev vid en riksrekryterande utbildning eller riksidrottsgymnasium (NIU är inte riksrekryterande).

•

Du är folkbokförd hos Din förälder/vårdnadshavare.

•

Hyresavtal eller intyg om att du är inneboende sänds tillsammans med ansökan om inackorderingstillägg till respektive
kommuns expedition för handläggning. Detta skall göras inför varje nytt läsår.

•

Underskrift innebär försäkran om att lämnade uppgifter är sanningsenliga. Därför är det viktigt att omgående meddela
adressförändring, avbrutna studier m.m.
När villkoren inte längre uppfylls, kommer inackorderingstillägget att återkrävas enligt samma regler som CSN tillämpar
vid återbetalning/indragning av studiebidrag (2 kap 5 § studiestödslagen).

Inackorderingstillägg kan även beviljas under förutsättning att:
•

Dina föräldrar flyttar till Bollnäs/Nordanstig/Söderhamn och Du går kvar på annan ort för att kunna fullfölja påbörjad
utbildning.

Om Du studerar på en fristående gymnasieskola skall Du söka inackorderingstillägg hos CSN.

Utbetalning
Inackorderingstillägget utgör 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Utbetalning sker
månadsvis den sista bankdagen i månaden under perioden september t o m maj. Inackorderingstillägget betalas ut till
myndig elev eller till vårdnadshavare om Du är omyndig. Pengarna sätts med automatik in på samma konto som CSN betalar
studiebidraget till. Om utbetalning skall ske till annat konto (som vårdnadshavaren tecknar) skall detta anges på ansökan.

