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ANSÖKAN
OM
INACKORDERINGSTILLÄGG

Läsåret 2017/2018

Ansökan om inackorderingstillägg skall lämnas/skickas in till:
Olofströms kommun
Utbildningskontoret
Box 304
293 24 Olofström
Vid ev frågor är Ni välkommen att kontakta oss på telefonnummer:
0454-931 86 eller 0454-931 77
Blanketten finns att hämta hos syokonsulenten på Högavångskolan och på Utbildningskontoret. Blanketten
kan även hämtas på kommunens hemsida: www.olofstrom.se/gymnasieskola

Läs noga igenom reglerna för inackorderingstillägg innan Ni fyller i blanketten!
Texta (ej blyerts)

1. Elevens
personuppgifter
mm

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen
du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvalning/nämnd. Du har rätt att begära

Efternamn och förnamn

Personnummer (10siffror)

Hemortsadress (gata, nr el box)

Telefon (även riktnummer)

Postnummer och ortnamn

2. Uppgifter om
studier

Skolans namn

Skolort

Utbildning (ange programmets namn) Årskurs

3. Tid för vilken
inackorderingstillägg söks

Klass

( ) Hela läsåret

( ) Annan tid:
4. Elevens
inackorderingsadress
5.Orsak till
inackordering

Postadress

Postnummer och ortsnamn

( ) Jag är elev vid idrottsgymnasiet som godkänts av Riksförbundet
Idrottsgren:
( ) Jag har kommit in på ett program som inte finns på hemorten
( ) Annan orsak
Ange annan orsak: __________________________________________

6. a) Reseavstånd
b) Restid
7. Uppgift för
utbetalning

Ange sträckan hemmet - skolan i km:
Ange restid mellan hemmet och skolan:
Betalningsmottagarens namn (vårdnadshavare eller myndig elev)

Postadress

Postnummer och ortsnamn

Bank och kontonr (Ange alltid clearingnr):
____________________________________
8. Vårdnadshavare

9. Underskrift
(myndig elev eller
vårdnadshavare,
se ovan)

Juridisk vårdnadshavare
( )Båda föräldrarna
Datum

Namnunderskrift

( )Ensamstående
förälder
Datum

( )Särskilt förordnad
förmyndare/god man

Namnunderskrift

Regler för inackorderingstillägg läsåret 2017/2018
Information om inackorderingstillägg
Observera!
Busskort utgår ej till elever som erhåller inackorderingstillägg.
Elever som tas emot i andrahandsmottagning har inte rätt till inackorderingstillägg. Det innebär att
nuvarande regler inte är utvidgade att omfatta även frisökning.

•

Inackorderingstillägg kan enligt lag utgå vid deltagande i följande utbildningar:
1. Gymnasieutbildning: I enlighet med 5 kap 33 § (1985:1100) skollagen står det att hemkommunen skall lämna
ekonomiskt stöd/tillägg. Stödet skall avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet.
2. Påbyggnadsutbildning: Du har rätt att söka inackorderingstillägg till en påbyggnadsutbildning i en annan
kommun om den har beviljats statsbidrag. Till övriga påbyggnadsutbildningar kan du söka inackorderingsstöd
i den mån hemkommunen har överenskommelse med anordnande kommun. Inackorderingstillägg utgår vid
vissa påbyggnadsutbildningar om förutsättningarna i 11 kap 24 § skollagen samt 2 kap 21-23 §§ förordning
(2002:1012) om kommunal vuxenutbildning är uppfyllda. Detta innebär att Skolverket särskilt skall ha reglerat
vilka utbildningar och utbildningsplatser som omfattas av dessa lagrum.
3. Gymnasial vuxenutbildning: Möjlighet att erhålla inackorderingstillägg vid gymnasial vuxenutbildning finns i
de fall sökanden, med hänsyn till sina personliga förhållanden, har särskilda skäl att få gå i en annan kommuns
gymnasiala vuxenutbildning. Detta regleras i 11 kap 21 § skollagen som hänvisar till 5 kap 33 §.

•

Inackorderingstillägg kan beviljas om eleven på grund av lång eller besvärlig resväg måste inackordera sig på
skolorten. Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresor. Tillägget är därför
beroende av reseavståndet mellan föräldrahemmet och skolan.

•

Om reseavståndet från hemmet till skolan är minst 40 km kan elev beviljas inackorderingstillägg. Om avståndet
mellan hemmet och skolan är mindre än 40 km kan inackorderingstillägg beviljas om den totala restiden är minst
två timmar per dag. Utgångspunkten för restidsberäkningen är skolans ramschema och inte elevens individuella
schema.

•

En förutsättning för att tillägget skall beviljas är att eleven faktiskt är inackorderad på skolorten eller i dess närhet.
Observera dock att eleven måste vara folkbokförd i Olofströms kommun för att kunna erhålla tillägget.
Inackorderingstillägg kan utbetalas t.o.m. vårterminen det kalenderår eleven fyller 20 år. (1 kap 15 § och 5 kap 33 §
skollagen).

•

Inackorderingstillägg utbetalas med 1/30 av basbeloppet (5 kap 33 § skollagen) under nio (9) månader av ett
kalenderår. För 2017 är månadsbeloppet 1 493 kr oavsett avståndet mellan hemmet och skolan.
(44 800 kr/30= 1 493)

Sista ansökningsdag
•

Ansökan om inackorderingstillägg som söks för ett helt läsår skall vara Utbildningskontoret till handa senast den
1 augusti 2017.

•

Ansökan avseende annan tid än ett helt läsår skall skyndsamt sändas till Utbildningskontoret. Ansökan skall dock
vara Utbildningskontoret till handa senast en månad från det datum då elevens inackordering inleddes.

•

Inackorderingstillägget utbetalas av Utbildningskontoret i Olofström terminsvis senast den 15 september respektive
den 15 februari till vårdnadshavare eller myndig elev. OBS! Vi skickar inte hem någon information om beviljat
inackorderingstillägg. Hör Ni inte ifrån oss så är det beviljat.

Vänd!

Återbetalningsskyldighet och anmälan av ändrade förhållanden
•

Om eleven avbryter de studier som ligger till grund för beviljandet av inackorderingstillägg, skall detta skyndsamt
anmälas till Utbildningskontoret. Även ändring av andra förhållanden som kan ha betydelse för beviljandet av
inackorderingstillägg skall anmälas till Utbildningskontoret.

•

Återbetalningsskyldighet föreligger i de fall då studier, som ligger till grund för beslutet om utbetalning av
inackorderingstillägg avbryts, samt i de fall förhållandena i övrigt ändras så att eleven inte längre är berättigad till
inackorderingstillägg. Återbetalningsskyldighet föreligger från och med den dag förändringen, som innebär att rätt
till inackorderingstillägg inte längre finns, inträffar och avser den resterande delen av inackorderingstillägget som
utbetalats den aktuella terminen.

•

Vid det fall eleven har erhållit busskort, men därefter väljer att inackordera sig och söka inackorderingstillägg, skall
busskortet återlämnas till Utbildningskontoret innan inackorderingstillägget kan utbetalas. Likaså skall
inackorderingstillägget återbetalas innan busskort kan erhållas, vid de fall eleven väljer att pendla och att avbryta
sin inackordering.

•

Ej återbetalt inackorderingstillägg kommer att handläggas som en obetald fordran, vilket innebär att ärendet
kommer att vidarebefordras till inkasso.

