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Regler om inackorderingstillägg
Inackorderingstillägg kan beviljas till och med vårterminen det år du fyller 20 år.
Du ansöker om inackorderingstillägg för ett läsår i taget och ny ansökan måste
göras inför varje nytt läsår. Ansökan ska vara barn- och utbildningsförvaltningen i
Varbergs kommun tillhanda senast 30 september.
För att ansöka om inackorderingstillägg hos Varbergs kommun ska du studera vid
en kommunal gymnasieskola, påbyggnadsutbildning eller grundläggande
vuxenutbildning. Elever som studerar vid fristående gymnasieskolor och
folkhögskolor ansöker om inackorderingstillägg via CSN, www.csn.se
Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnaden för boende och hemresor.
Inackorderingstillägget kan beviljas om du på grund av lång eller besvärlig resväg
måste bo på skolorten. Om reseavståndet från hemmet till skolan är minst 40 km
enkel väg beviljas inackorderingstillägg. Om avståndet mellan hemmet och skolan
är mindre än 40 km kan inackorderingstillägg beviljas, om den totala restiden
inklusive väntetid är minst 3 timmar/dag.
Observera att elever som är andrahandsmottagna till gymnasieutbildning i annan
kommun inte omfattas av inackorderingstillägg. Till andrahandsmottagna räknas
de elever som ”frisökt” till lediga platser och blivit antagna.
Den som erhåller inackorderingstillägg får inte samtidigt uppbära färdbevis
(busskort) för dagliga resor.
Hur beräknas inackorderingstillägget
Varbergs kommun ersätter upp till 1/30 av aktuellt prisbasbelopp per hel
kalendermånad.
Restid
I ansökan ska du uppge din restid. Med restid avses den tid på morgonen, tiden då
du lämnar hemmet (folkbokföringsadress) till den tid då skolan börjar, samt den
tid på eftermiddagen då skolan slutar, till den tid du kommer hem
(folkbokföringsadress). Du ska också ange de tider då ordinarie skoldag börjar
och slutar. Med ordinarie skoldag avses de tider då skoldagen normalt börjar och
slutar, inte din egen skoldag om denna avviker från skolans normala tider.
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Ansöker du om inackorderingstillägg på grund av lång res- och väntetid ska
aktuellt grundschema för utbildningen och en färdvägsbeskrivning bifogas.
Intyg/kopia av hyreskontrakt
En förutsättning för att inackorderingstillägget ska beviljas är att du faktiskt bor
på skolorten. Med ansökan ska du skicka med intyg från hyresvärden alternativt
kopia av hyreskontraktet för ditt boende.
Återkrav
Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att genast återbetala
beloppet. Beslut om inackorderingstillägg grundar sig på de uppgifter som har
lämnats i ansökan. För att undvika återkrav är det därför viktigt att du anmäler
nedanstående till Varbergs kommun:
• Om du avbryter studierna.
• Om du ändrar folkbokföringsadress eller inackordering upphör.
Utbetalning
Om du är inackorderad hela läsåret beviljas inackorderingstillägg för fyra
månader (september - december) på hösten och fem månader (januari-maj) på
våren. Utbetalning sker månadsvis och den bankdag som ligger närmast den 27 i
respektive månad.
Undertecknad ansökan skickas till Varbergs kommun
Ansökan ska undertecknas av den skola där du studerar. Därefter skickas ansökan
till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
432 80 Varberg
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ANSÖKAN OM
INACKORDERINGSTILLÄGG

Elevens personuppgifter
Namn

Personnummer

Adress

Postadress

Telefon bostad (även riktnummer)

Hemkommun

Studier
Skola, namn

Skolort

Utbildning (ange programmets/kursens namn)

Årskurs

Klass

Från och med, datum

Till och med, datum

Från och med, datum

Till och med, datum

Tid för vilken inackorderingstillägg sökes
Hela höstterminen

Del av höstterminen

Hela vårterminen

Del av vårterminen

Elevens inackorderingsadress
C/o

Telefon bostad (även riktnummer)

Adress

Postadress

Orsak till inackorderingen
Den utbildning jag skall gå finns inte på min hemort
Jag är elev vid riksrekryterande idrottsgymnasium, idrottsgren
Mina föräldrar har flyttat till annan ort, datum

Skolan intygar
Härmed intygas att eleven har påbörjat den i ansökan angivna utbildningen.
Vi vill också be er att snarast meddela oss vid avbrott i studierna per telefon 0340-882 90.
Ort och datum

Namnteckning

Skolans stämpel

Namnförtydligande

Postadress
Varbergs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
432 80 VARBERG

Besöksadress
Norrgatan 25

Telefon
0340-882 90
0340-880 00 (växeln)

Internetadress
www.varberg.se
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Reseavstånd med mera (uppgift måste alltid lämnas)
Uppge reseavstånd (inklusive avstånd till hållplats), färdväg och färdsätt mellan föräldrahemmet och skolan. Uppgift skall lämnas för varje
kommunikationsmedel för sig. Lämna även uppgift om färdsträcka som saknar allmänna kommunikationsmedel.
Färdväg
Från

Färdsätt

Till

Busslinje nummer

Antal km
enkel väg

Restid
Anges endast om reseavståndet är mindre än 40 km
Till skolan, jag lämnar hemmet, klockan

Restid med allmänna kommunikationer

Ordinarie skoldag börjar, klockan

Gångtid*

Väntetid

Från skolan, ordinarie skoldag slutar, klockan

Jag anländer hem, klockan

Restid med allmänna kommunikationer

Väntetid

Gångtid*

Timmar och minuter

Timmar och minuter

Summa restid per dag, timmar och minuter
* För färdsträcka som saknar allmänna kommunikationer.

Namnteckning och försäkran
Myndig elev undertecknar här nedan själv sin ansökan.
För omyndig elev undertecknas ansökan av elev och förälder/vårdnadshavare.
Jag/Vi har tagit del av anvisningarna och försäkrar att i denna ansökan lämnade uppgifter är sanningsenliga samt förbinder oss att
omgående:
•
Anmäla förändringar beträffande här lämnade uppgifter.
•
Återbetala bidrag som kan ha erhållits på felaktiga grunder.
Ort och datum

Elev, namnteckning

Namnförtydligande

Förälder/Vårdnadshavare, namnteckning

Namnförtydligande

Utbetalning till bank
Bank

Clearingnummer

Kontonummer

Beslut
Från och med, datum

Till och med, datum

Kronor/månad

Beviljas
Med motivering

Avslås
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

SKICKA DIN ANSÖKAN TILL
Barn- och utbildningsförvaltningen
432 80 VARBERG

Postadress
Varbergs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
432 80 VARBERG

Besöksadress
Norrgatan 25

Telefon
0340-882 90
0340-880 00 (växeln)

Internetadress
www.varberg.se

