ANSÖKAN OM INACKORDERINGSTILLÄGG
läs igenom anvisningarna innan du fyller i blanketten
Antagningskansliet
Västerviks Gymnasium
Östersjövägen 6
593 32 Västervik
Kontaktperson:
Charlotte Dunger-Fransson
Antagningssekreterare
Tfn: 0490-25 42 75
Fax: 0490-25 42 69
E-post: charlotte.dunger-fransson@vastervik.se

Personuppgifter (Var god texta)
Efternamn och tilltalsnamn

Personnummer (10 siffror)

Adress

Postnummer

Telefonnummer

Mobilnummer

Ort

Utbildning
Skolans namn

Skolor

Program

Klass/årskurs

Avser läsår

Elevens inackorderingsadress
Inackorderingsadress

c/o

Postnummer och ort

Land

Orsak till inackordering
Den utbildningen jag skall gå finns ej på min hemort
Jag praktiserar

På/vid

Lång eller besvärlig resväg
Ansvarig lärare namn/telenr:

Annat skäl

Resvägen överstiger 45 km mellan skolan och hemorten, se anvisningar
Avståndet mellan hemorten och skolorten?

km (enkel resväg)

Besvärlig resväg – uppgår ej till 45 km men restiden överstiger 3 timmar per dag, se anvisningar
Avresa från hemmet till hållsplats kl
Avstånd från hemmet till hållsplats km
Avresa med buss/tåg kl
Sammanlagd restid förmiddag från hemmet – till skolans ordinarie schematid (8.20)

min

Avresa från skolan – skolans ordinarie schematid (16.00) – anländer till hållplats kl
Anländer till hemmet kl
Sammanlagd restid eftermiddag

min

Ange busslinje/tåg
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Vårdnadshavare
Vårdnadshavarens namn

Vårdnadshavarens namn

Adress

Adress

Postnummer och ort

Postnummer och ort

Telefonnummer

Telefonnummer

Uppgifter om utbetalning
Från och med läsåret 2013/2014 sker utbetalningen av inackorderingsdtillägget från Nordea Bank AB. Nordeas blankett
”Utbetalning av inackorderingstillägg – Anmälan av kontonummer” skall bifogas till den här ansökan (finns att skriva ut
från gymnasiets hemsida www.gymnasiet.vastervik.se). Nordeas blankett skickas tillsammans med den här ansökan till:
Antagningskansliet
Östersjövägen 6
593 32 Västervik
Om blanketten ej är korrekt ifylld/ saknar uppgifter kommer ansökan att avslås.

Vid avslag
Får jag inte inackorderingstillägget beviljat, vill jag ändå vara inackorderad.Jag begär kontant ersättning motsvarande
kostnaden för ett terminskort per termin

Ja

Nej

Underskrift
Härmed försäkrar jag att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är fullständiga och sanningsenliga. Jag har även tagit del
av den information som medföljer blanketten om utbetalningsrutiner och anmälningsskyldighet vid ändrade förhållanden.

Elev

Vårdnadhavare för omyndig elev

.................................................................
Ort och datum

........................................................................................................
Namnteckning

Beslut, ifylles av handläggare
Beviljas

Avslag

Orsak
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INFORMATION OM INACKORDERINGSTILLÄGG LÄSÅRET 2014-2015
Ersättning utgår endast för elever som är folkbokförda i

Ansökan skall inkomma till antagningskansliet senast den 1 augusti 2014.
Inackorderingstillägget kan max sökas för ett år i taget.
Bidraget för inackorderingstillägget under 2014 är 1480 kr/månad.
Elever som sökt eller går på friskola skall söka inackorderingstillägg från CSN, Centralastudiemedelsnämnden.
Stöd till inackordering(Skollagen 15 kap 32 §)
Stöder skall avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemorten. Stöder skall utgå – vid kontant utbetalning – med
lägst 1/30 av basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Basbeloppet för 2014 är fastställt till 44 400 kr.
Lång resväg
Om reseavståndet från hemorten till skolorten är minst 45 km beviljas inackorderingstillägg. Gångavståndet upp till 6 km till
busshållsplatsen påverkar inte avståndet hemorten-skolan. Reseavståndet beräknas på enkel resa samt den närmaste
vägsträckan, ej busslinje.
Besvärlig resväg
Om avståndet mellan hemorten och skolorten är mindra än 45 km kan inackorderingstillägg beviljas om den totala restiden
överstiger tre timmar per dag. Med restid avses på morgonen tiden från det att eleven lämnar föräldrahemmet fram till ordinarie
skoldags start och på eftermiddagen tiden från ordinarie skoldags slut fram till dess eleven kommer hem. Med ordinarie
skoldag avses inte elevens individuella skoldag.
Ersättning under praktikperioder
Ersättning kan utgå för praktikdagar under förutsättning att kriterierna för lång och besvärlig resväg uppfylls. Avståndet räknas
då från hemorten till praktikplatsen.
Inackordering på hemorten
Inackorderingstillägg kan beviljas för inackordering på hemorten om föräldrarna vistas utomlands under huvuddelen av året, om
eleven bor kvar i Sverige.
Medicinska skäl
Inackorderingstillägg utgår inte för elever som på grund av medicinska och/eller sociala skäl är beroende av inackordering
Utbetalning
Utbetalning sker till vårdnadshavare/eleven via Nordea, eller genom utbetalningsavi. Önskas överföring till annat konto tar
eleven/vårdnadshavaren själv kontakt med banken. Utbetalning sker endast för studietiden, dvs 4 månader under höstterminen
och 5 månader för vårterminen. Utbetalningsdagen är sista bankdagen i varje månad. Utbetalningsperiod september – maj.
Inackordering på annan ort trots att utbildningen finns på hemorten
Trots att utbildningen erbjuds av hemkommunen kan inackorderingstillägg beviljas för studier på annan ort, förutsatt att de
grundläggande kraven för inackorderingstillägg uppfylls. Detta gäller bl a:
om föräldrarna har flyttat till annan ort i Sverige och eleven går kvar i skola på den tidigare bostadsorten. Eleven kan då
beviljas inackorderingstillägg för att slutföra en utbildning som påbörjades innan föräldrarna flyttade. Studierna bör dock ha
bedrivits under så lång tid att skolbyte inte kan ske utan olägenhet för den studerande, som regel minst en termin.
Riksidrottsgymnasium

Observera!
Ändrade förhållande och anmälningsskyldighet
Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att genast återbetala beloppet. Beslut om inackorderingstillägg
grundar sig på de uppgifter som antingen har lämnats i ansökan eller av skolan. För att undvika återkrav är det därför viktigt att
anmälan om ändrade förhållanden görs till Gymnasieantagningen tfn: 0490-25 42 75.

Överklagande av beslut
Överklagandet ställs till Förvaltningsrätten i Linköping, senast tre veckor efter delgivning av beslut. Av skrivelsen skall framgå
vilket beslut som skall omprövas samt datum för beslutet. Sökandes namn och adress måste även anges.
Förvaltningsrätten gör en laglighetsprövning enl Skollagen 15 kap 32 § samt 17 kap 19 § andra stycket. Prövningen avser
Kommunens skyldighet att ge ekonomiskt stöd
Kommunens skyldighet att ge stöd till ungdomar i gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning t o m första
kalenderhalvåret det är det fyller 20 år.
Stödets storlek, 1/30 av basbeloppet
Övriga besvär hanläggs av Barn- och utbildningsnämndens antagningsutskott.
Överklagande/Begäran om omprövning skall skickas till Antagningskansliet, (adress enl ovan)
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Blanketten skickas tillsamman med
kommunens Inackorderingsansökan till:
Antagningskansliet
Västerviks Gymnasium
Östersjövägen 6
593 32 Västervik

UTBETALNING AV INACKORDERSTILLÄGG
Anmälan av kontonummer
Avtalsnummer: 645200

Inackorderingstillägget utbetalas till föräldern fram tills eleven fyller 18 år. Därefter direkt till eleven om inte annat
meddelas till kommunen. För att betala ut inackorderingstillägget direkt till ett bankkonto måste du fylla i följande
uppgifter. Det är viktigt att samma person som är mottagare av studiebidraget från CSN också står som mottagare av
inackorderingstillägget.

Anmälan (Var god texta)
Personnummer

Efternamn

Förnamn

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Konto i Nordea

Konto i annan bank (clearing- och kontonummer)

.................................................................
Ort och datum

........................................................................................................
Namnteckning

Elev som fyller 18 år under läsåret
För att utbildningen även i fortsättningen ska ske till ett bankkonto måste även eleven som fyller 18 år under läsåret
anmäla ett konto.

Anmälan (Var god texta)
Personnummer

Efternamn

Förnamn

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Konto i Nordea

.................................................................
Ort och datum

Konto i annan bank (clearing- och kontonummer)

........................................................................................................
Namnteckning

Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter som lämnas i denna blankett behandlas av banken för förberedelse och administration av utbetalning av
inackorderingstillägg. Personuppgifterna kommer endast att användas för detta ändamål. Om du vill ha information om vilka
personuppgifter om dig som behandlas av banken kan du skriftligen begära detta hos Nordea Bank AB,
Personuppgiftsansvarig, 105 71 Stockholm. Det är också till den adress som du skall vända dig om du vill begära rättelse av
felaktig eller missvisande uppgift.

4

