
ANSÖKAN OM 
INACKORDERINGSTILLÄGG 

 

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

 Postadress: BOXHOLMS KOMMUN, Barn- och utbildningsförvaltningen,  Box 65  595 03 Boxholm 
Besöksadress: Skolgatan 1, 595 71 Boxholm Telefon: 0142-895 75   

E-post: barnochutbildning@boxholm.se  Hemsida: www.boxholm.se Organisationsnummer: 212000-0407

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Box 65 
595 03 Boxholm 
Tfn. 0142-895 77 

Person-
uppgifter 

Elevens efternamn Förnamn (tilltalsnamn) Telefonnummer Personnummer 

Elevens inackorderingsadress Postnummer Ort 

Uppgifter 
för 
insättning 
på 
bankkonto 

Betalningsmottagarens namn (elev eller förälder) Clearingnr Bankkontonr 

Folkbokföringsadress Postnummer Ort 

Uppgifter 
om 
utbildning 

Skolans namn Studieort 

Utbildning Årskurs Klass Läsår 

Avstånd Ange avståndet mellan folkbokföringsadress och studieort 

Underskrift 

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

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

Namnförtydligande Denna ansökan är undertecknad av: 

        Myndig elev 

         Vårdnadshavare 
Personnummer (12 siffror) 

Ev. särskilda skäl 

Övriga upplysningar 

Beslut av studie- och 
yrkesvägledare 

mailto:barnochutbildning@boxholm.se
http://www.boxholm.se/
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Regler för inackorderingstillägg till gymnasieelever folkbokförda 
i Boxholms kommun  
 
Inackorderingstillägget kan utbetalas längst till och med första kalenderhalvåret det år 
eleven fyller 20 år.  
 
Eleven ska vara folkbokförd i Boxholms kommun och vara antagen till en kommunal eller 
regiondriven gymnasieskola. Elever som studerar vid folkhögskola, fristående skola, 
riksinternatskola eller i skola utanför Sverige ska söka inackorderingstillägg hos CSN.  
 
Elever har möjlighet att söka utbildning (frisökning) i en annan kommuns gymnasieskola 
även om samma utbildning erbjuds inom samverkansområdet. Behöriga elever tas då emot i 
mån av plats vilket innebär en andrahandsmottagning. Elever som tas emot i andra hand 
har inte rätt till inackorderingstillägg. 
 
Restid 
Inackorderingstillägget beviljas, utom när särskilda skäl finns, endast om restiden överstiger 
3 timmar/dag mellan folkbokföringsadressen och skolan (gång eller väntetid räknas inte in i 
tiden). 
 
Inackorderingstillägg och reseersättning kan inte erhållas samtidigt. 
 
Heltidsstudier 
Inackorderingstillägg beviljas om studierna sker på heltid. För att räknas som 
heltidsstuderande i gymnasieskolan krävs att utbildningen omfattar all schemabunden 
undervisning på programmet. 
 
Aktuell skola ska intyga att eleven deltar i undervisningen när terminen har påbörjats. 
 

Boende 

En förutsättning för att bidraget ska beviljas är att eleven är inackorderad på skolorten eller 
dess omedelbara närhet, samt att eleven är skriven i hemkommunen. Kopia på hyresavtalet 
ska bifogas ansökan. 
 

Du är inte berättigad till inackorderingstillägg om du är inackorderad hos vårdnadshavare. 

 

Ansökningsperiod 

• Ansökan som gäller hela läsåret ska vara kommunen tillhanda senast 31 oktober. 
• Ansökan som bara gäller för vårterminen ska vara kommunen tillhanda senast 28 

februari. 
• Ansökningar om inackorderingstillägg som kommer in senare beviljas och utbetalas 

med en månads retroaktivitet från det datum ansökan inkommit till kommunen. 
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OBSERVERA ATT EN NY ANSÖKAN MÅSTE LÄMNAS FÖR VARJE LÄSÅR. 
 

Utbetalning 

Utbetalning sker förskottsvis via bank en gång/månad. Höstterminen beräknas till 4 månader 
(september – december) och vårterminen till 5 månader (januari – maj).  
 
Inackorderingstillägg utbetalas med 1/30 av gällande basbelopp om skolan ligger inom 
Östgötatrafikens område. Om skolan ligger utanför trafikområdet utbetalas 1/25 av 
basbeloppet.  
 

Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet 

Beslut om inackorderingstillägg grundar sig på de uppgifter som du lämnar i ansökan. Om 
du tar emot inackorderingstillägg utan att ha rätt till det blir du skyldig att betala tillbaka 
beloppet. För att undvika återkrav är det därför viktigt att du anmäler till hemkommunen om 
du: 

• avbryter studierna 
• byter skola 
• byter utbildning 
• minskar din studieomfattning från heltid till deltid 
• flyttar hem 
• flyttar till annan kommun 

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. 
 
 
 
Ansökan skickas till: 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Stenbockskolan 
Studie- och yrkesvägledare 
Box 65  
595 03 Boxholm 
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