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OBS! Är DU folkbokförd i annan kommun än Falkenberg och skall gå på Falkenbergs gymnasieskola?
Vänd dig till ansvarig för Inackorderingstillägg i din hemkommun.
Det är hos dem du lämnar in din ansökan.
Du som skall studera eller studerar på en fristående skola (friskola) ansöker om inackorderingstillägg
hos CSN (centrala studiestödsnämnden) www.csn.se

Anvisningar
Denna blankett gäller för dig som skall studera eller studerar på Falkenbergs gymnasieskola eller på annan kommunal
gymnasieskola. Ansökan görs för varje läsår.
Du kan ansöka om inackorderingstillägg via e-tjänst på https://service.falkenberg.se eller genom att fylla i denna ansökan och
skicka in den till: Falkenbergs kommun, 311 80 Falkenberg.

Elevens personuppgifter
Förnamn

Efternamn

Person.nr (10 siffror)

Folkbokföringsadress

Post.nr

Ort

Tel bostad/mobilnummer

E-postadress

Inackorderingsadress

Post.nr

Ort

Hyresvärd (fullständigt namn)

Telefon, hyresvärd

Inflyttningsdatum

Skola

Skolort

Utbildning/klassbeteckning

Årskurs

Ansökan gäller
Hela läsåret
Hela HT
Hela VT

Del av HT, from datum

tom datum

Del av VT, from datum

tom datum

Minst 40 km mellan folkbokföringsadress och skola.
Minst 3 timmars daglig res- och väntetid.

Bifoga handlingar (ofullständig ansökan avslås)
För att ansökan skall behandlas skall följande handlingar bifogas;
• Studieintyg från aktuell skolan
• Hyreskontrakt
• Om orsaken är lång res- och väntetid skall aktuellt grundschema för utbildningen och en färdvägsbeskrivning bifogas.

Underskrift av myndig elev eller vårdnadshavare
Härmed försäkras att lämnade uppgifter är sanningsenliga och att jag har tagit del av ”Regler för inackorderingstillägg” sid 2.
Datum och namnunderskrift

E-postadress

Uppgifterna som lämnas i denna blankett kan lagras i en databas för att kommunens ska kunna behandla din ansökan. Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt
få ut uppgifter om vilka register dina personuppgifter finns sparade i. Vid frågor om personuppgiftslagen eller lagringen av dina personuppgifter kan du vända dig
till Personuppgiftsombudet, Barn- och utbildningsförvaltningen, Storgatan 27, 311 80 Falkenberg.
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Beslut
Inackorderingstillägg

Beviljas

Ersättning avser belopp

Inackorderingstillägg

Motivering:



From

Tom

/månad

Avslås

Resekort spärrat, datum

 Eleven har inte haft något resekort

Falkenberg, datum

Planerare

Regler för inackorderingstillägg
För att få inackorderingstillägg från skolstart med första utbetalning i september ska ansökan vara oss tillhanda senast skolstartsveckan. Sista utbetalning är i maj månad. Stödet avser boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet.
Kommunen ersätter upp till 1/30 av aktuellt prisbasbelopp per hel kalendermånad vid inackordering.
Du måste vara 1:a hands-mottagen för att din ansökan ska behandlas, dvs. utbildningen finns ej i din hemkommun .

I Falkenbergs kommun gäller följande regler för beviljande av inackorderingstillägg:
• Folkbokförd i Falkenbergs kommun.
• Minst 40 km mellan folkbokföringsadressen och skolan (mäts i Falkenbergs kommuns digitala kartsystem ”Solen”)
eller minst tre timmars daglig res- och väntetid utifrån skolans grundschema och elevens reseförhållanden.
• Inackorderad på skolorten (d.v.s. i den kommun där skolan ligger).
• Du är förstahandsmottagen till din utbildning (d.v.s. utbildningen finns inte i din hemkommun).
• Tillägg beviljas längst till och med vårterminen det år du fyller 20 år.
• Ej erhållit resekort för samma tidsperiod.

Återbetalningskrav
En elev är alltid ansvarig att meddela ändrade förhållanden, t.ex. vid byte till resekort, om du ej påbörjat studier, ändrat adress
eller annan orsak som gör att villkoren för denna ersättning ändras. Detta för att du ska slippa bli återbetalnings-skyldig i
efterhand.

Överklagande
Om beslutet går dig emot och du anser att vi har fattat fel beslut i frågan kan du överklaga.
• Beslut om inackorderingsbidrag – överklagan enligt förvaltningslagen.
• Beslut om resebidrag – laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Blanketter
Samtliga ansökningsblanketter hittar du på:
• https://service.falkenberg.se under ”Förskola & Skola”/Gymnasieskola
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