Ansökan om inackorderingstillägg
Ansökan ska lämnas för varje nytt läsår.
OBS! Du som erhåller inackorderingstillägg är inte berättigad till resekort för daglig skolresa.
Personuppgifter enl. folkbokföringsadress
Sökandes efternamn

Förnamn

Adress

Personnummer(tio siffror)
Postnummer och postadress

e-post

Telefonnummer

Uppgifter om utbildningen
Skolans namn

Utbildningsort

Utbildning

Årskurs

Läsår

Inackorderingstillägg söks för tiden
☐ Hela höstterminen

Del av höstterminen

fr o m __________ t o m __________

☐ Hela vårterminen

Del av vårterminen

fr o m __________ t o m __________

Sökandes inackorderingsadress
c/o adress

Telefon

Adress

Postnummer och postadress

Anledning till inackordering
☐
☐
☐
☐
☐

Den utbildning jag går finns inte på hemort eller samverkansområde
Mina vårdnadshavare bor utomlands
Jag är elev vid riksrekryterande idrottsgymnasium
Idrottsgren
Mina vårdnadshavare har flyttat till annan ort, skriv datum
Annat skäl

Reseavstånd
Uppge reseavstånd mellan folkbokföringsadress och skola. Antal km, enkel väg
Restid med allmänna kommunikationsmedel (anges endast om reseavståndet är kortare än 40 km)
Färdväg med

från – till

Restid, enkel väg
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Utbetalningsuppgifter
Bank

Clearingnummer

Kontonummer

Underskrift och försäkran
Myndig sökande undertecknar själv sin ansökan. För omyndig sökande undertecknas ansökan av
vårdnadshavare.
Jag har tagit del av anvisningarna (sidan 3) och försäkrar att lämnade uppgifter är korrekta och jag
förbinder mig att
1. att omgående anmäla förändringar beträffande lämnade uppgifter.
2. att omgående återbetala bidrag som kan ha erhållits på felaktiga grunder.
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som uppgifterna i detta formulär. Syftet
med en sådan behandling är för att kunna hantera ditt ärende. Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all
behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal.
Dina uppgifter kommer att sparas i tre år.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att
göra så enligt lag. Mer information på sidan tre.

Datum

Underskrift myndig sökande/vårdnadshavare

Namnförtydligande

Ifylles av skolan
Härmed intygas att sökande läser på den angivna utbildningen.
Datum

Underskrift

Telefon

Namnförtydligande

Erhållit resekort ☐ Ja ☐ Nej

Skolans stämpel

Återlämnat resekort (datum)

Sign.

Beslut (ifylles av myndighetens handläggare)
Folkbokförd i Halmstads kommun ☐ Ja ☐ Nej
Beviljat summa

fr om

tom

☐ Ej beviljat inackorderingstillägg
Datum

Underskrift
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Anvisningar beträffande ansökan av inackorderingstillägg
Inackorderingstillägg
Inackorderingstillägget är ett bidrag som ges som kompensation för boende, fördyrat uppehälle och
resor till och från hemmet i samband med studier.
Du som studerar vid kommunal, regional eller riksrekryterande gymnasieskola (ej fristående
gymnasieskola) och är folkbokförd i Halmstads kommun kan få inackorderingstillägg längst
till och med vårterminen det år du fyller 20 år.
Ansökan behandlas först efter skolstart, du måste söka på nytt inför varje nytt läsår.
Elever som studerar vid fristående gymnasieskolor och folkhögskolor söker inackorderingstillägg
direkt via Centrala studiestödsnämnden, CSN, www.csn.se
Intyg
Ett intyg från inackorderingsvärden/hyresvärden alternativt kopia av kontrakt, ska bifogas din
ansökan.
Avståndsgräns
Bidrag beviljas om avståndet från hemmet till skolan överstiger 40 kilometer, kortaste resväg.
Lång restid
Bidrag beviljas även om restiden med allmänna kommunikationsmedel är minst 3 timmar per dag från
hemmet till skolan och åter.
Inackorderingstilläggets storlek
Beloppet regleras av prisbasbeloppet, aktuella belopp hittar du på Halmstads kommuns hemsida
under Barn & utbildning–Gymnasieskola–Inackorderingstillägg.
Inackorderingstillägg info
När och hur betalas bidraget ut?
Bidraget betalas ut den 27:e varje månad till det bankkonto som angetts på ansökan under nio
månader per läsår, september – maj. Inackorderingstillägg betalas endast ut för innevarande termin.
Om förhållandena ändras
Du är skyldig att anmäla om dina förhållanden ändras t ex vid studieavbrott, om du flyttar hem igen
eller ändrar folkbokföringskommun. Du kan inte få både inackorderingstillägg och
reseskort/kontantersättning. Felaktigt lämnade uppgifter medför återbetalningsskyldighet.
Ansökan gäller för ett läsår och skickas efter påskrift och stämpel från skolan till;
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Box 248
301 06 Halmstad
Om personuppgifter
Personuppgiftsansvarig är Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om
du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att
begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
Detta gör du genom att kontakta oss på direkt@halmstad.se. Du når vårt dataskyddsombud via vårt
kontaktcenter, Halmstad direkt, på telefon: 035-13 70 00. Om du har klagomål på vår behandling av
dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Ansökan om inackorderingstillägg

3 (3)

