BOXHOLMS KOMMUN
Barn- och utbildningsförvaltningen
Box 65
590 10 BOXHOLM
Tfn 0142-895 75 exp

ANSÖKAN OM
INACKORDERINGSTILLÄGG

Läs anvisningarna på baksidan noga innan Du fyller i blanketten.
VAR GOD TEXTA (använd ej blyertspenna).
Personuppgifter

Elevens efternamn

Förnamn (tilltalsnamn)

Elevens inackorderingsadress

Uppgifter
för insättning på
bankkonto

Betalningsmottagares namn (elev eller förälder)

Folkbokföringsadress

Uppgifter Skolans namn
om
utbildning
Län

Avstånd

Utbildning (Program, kurs eller dylikt)

Telefonnummer

Personnummer

Postnummer

Ort

Clearing nr

Bankkonto nr

Postnummer

Ort

Studieort

Årskurs

Klass

Läsår

Ange avstånd mellan folkbokföringsadress och studieort

Underskrift

Härmed försäkras att lämnade uppgifter är sanningsenliga och att jag ej har sökt
resebidrag:

Myndig elev skall
själv underteckna
ansökan. För
omyndig elev skall
ansökan undertecknas av förmyndare.

Datum
Denna ansökan är undertecknad av:
Underskrift

Namnförtydligande
Personnummer (10 siffror)

Ev särskilda skäl

Övriga upplysningar

Beslut av studie- och
yrkesvägledare

Myndig elev

Förälder

Regler för inackorderingstillägg till gymnasieelever
folkbokförda i Boxholms kommun
Inackorderingstillägget kan utbetalas längst till och med första kalenderhalvåret
det år eleven fyller 20 år.
1.

Eleven ska vara folkbokförd i Boxholms kommun.

2.

Inackorderingstillägget beviljas, utom när särskilda skäl finns, endast om
skoldagen överstiger 11 timmar/dag (totala res- och väntetider inkluderat) i
genomsnitt under läsåret.

3.

Eleven kan inte samtidigt ha resekort eller reseersättning för dagliga resor
mellan bostaden och skolan.

4.

Inackorderingstillägg beviljas inte till:
• Elev vid folkhögskola.
• Elev vid friskolor.
• Elev vid riksinternatskolor.
• Elev studerande utanför Sverige.
• Elev som är antagen vid skola i andra hand, så kallad
andrahandsmottagning.

5.

Utbetalning sker förskottsvis via bank en gång/månad. Höstterminen
beräknas till 4 månader (september – december) och vårterminen till 5
månader (januari – maj).

6.

Inackorderingstillägg utbetalas med 1/30 av gällande basbelopp om skolan
ligger inom Östgötatrafikens område. Om skolan ligger utanför trafikområdet utbetalas 1/25 av basbeloppet.

7.

Vid avbrutna studier, ej påbörjade studier, flyttning eller annan orsak till
att villkoren för inackorderingstillägg inte längre uppfylls återkrävs
bidraget från och med aktuell tidpunkt.

8.

Underskrift innebär försäkran om att lämnade uppgifter är sanningsenliga.
Om felaktiga eller vilseledande uppgifter lämnas i ansökan är eleven, eller
om eleven är omyndig, elevens vårdnadshavare skyldig att återbetala
utbetalt inackorderingstillägg.

_____

Fastställda av barn- och utbildningsnämnden § 51/2012-09-24.

