Arvika kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordning och den svenska kompletterande lagen för dataskydd. För mer information
om Arvika kommuns hantering av personuppgifter
besök vår webbplats www.arvika.se/dataskydd.

ANSÖKAN OM INACKORDERINGSTILLÄGG LÅ 2019/2020
PERSONUPPGIFTER
Efternamn och förnamn
Personnummer (10 siffror)

Telefon

Hemortsadress
Kommun där eleven är folkbokförd
Elevens inackorderingsadress (måste anges)

STUDIER
Studieort

Skolans namn

Program

Klass/årskurs lå 2019/2020

INACKORDERINGSTID
Inackorderingstillägg söks för hela läsåret 2019/2020
Inackorderingstillägg söks för annan tidsperiod: Från och med

Till och med

ORSAK TILL INACKORDERING
Avstånd hemort - utbildningsort överstiger 40 km.
Total restid överstiger 2 tim per dag. Resebeskrivning:

Vårdnadshavarna bor utomlands
Vårdnadshavarna har flyttat till annan ort (datum)

Jag bor kvar för att fullfölja utbildningen

Annat skäl, ange i bilaga

Vänd!

INACKORDERING P G A PRAKTIK
Praktikplats
Praktikperiod
Intygas att ovanstående uppgifter är riktiga. (Underskrift av skolans handläggare: kurator, studie- och yrkesvägledare el motsv)

UPPGIFTER FÖR UTBETALNING
Inackorderingstillägget skall betalas ut till

Eleven

Vårdnadshavaren

Om utbetalning till vårdnadshavare, ange namn och personnummer:
_____________________________________________________________________________________________
Utbetalning av inackorderingstillägget kopplas med automatik till elevs/vårdnadshavares konto i Westra Wermlands
Sparbank. Om konto saknas eller bidraget önskas insatt på konto i annan bank ombeds ni kontakta Sparbanken.

Härmed försäkras att lämnade uppgifter är fullständiga och sanningsenliga och att jag inte har gymnasiekort
eller kontant ersättning för dagliga resor. Jag har även tagit del av den information som medföljer blanketten
om återbetalningsskyldighet om ändrade förhållanden inte anmäls.
Underskrifter:

____________________________________________

___________________________________________

Denna ansökan är undertecknad av:
Myndig elev

Ensamstående vårdn havare

Båda vårdnadshavarna

Särsk förordnad förmyndare

ANSÖKAN SKICKAS TILL 16 LÄRANDE OCH STÖD, 671 81 ARVIKA.
Tfn 0570-816 00 vx.

BESLUT
Inackorderingstillägg beviljas för perioden _________________________________________________
med ______________________ kronor per månad.

Sign: ___________________

Ansökan om inackorderingstillägg avslås. Motivering:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Sign: ___________________

INFORMATION TILL ANSÖKAN OM INACKORDERINGSTILLÄGG

Du som går i gymnasial utbildning kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller
20 år.
Du ansöker om inackorderingstillägg hos din hemkommun. Ansökan lämnas till 16 Exp Lärande och stöd,
671 81 ARVIKA. För att du skall få inackorderingstilllägg krävs att du är är heltidsstuderande vid en gymnasieskola som drivs av kommun eller landsting. Studerar du
vid en fristående skola, riksinternatskola eller folkhögskola ska du istället vända dig till CSN för att söka inackorderingstillägg.
Bidrag utbetalas för högst nio månader under ett läsår,
september - maj. Aktuellt belopp lå 2019/2020:
1 550 kr/månad.
För 3-åriga utbildningar som är utlagda på 4 år beviljas
inackorderingstillägg i dessa fall för studier i tre läsår.
UTBILDNINGAR
Värmlands län har tecknat ett samverkansavtal. Elever
folkbokförda i Värmlands län kan inför år 1 söka samtliga nationella program inom länet och blir då mottagna
som sökande i första hand och har därmed rätt till inackorderingstillägg vid lång eller besvärlig resväg, se mer
information nedan.
Elever som söker program/inriktningar utanför Värmlands län och programmet/inriktningen erbjuds inom
länet blir mottagna i mån av plats och har inte rätt till
inackorderingstillägg (frisök).
Elever som söker NIU (Nationellt godkänd idrottsutbildning) blir mottagna som sökande i första hand om ett
NIU-avtal upprättas mellan kommunerna.
LÅNG RESVÄG
Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnaden om du
på grund av lång resväg måste inackordera dig på skolorten.
Om reseavståndet från folkbokföringsadressen till skolan
är minst 40 km beviljas inackorderingstillägg. Avståndet
kan variera om du t ex har praktikdagar utanför skolan.
Avståndet räknas då från folkbokföringsadressen till
praktikplatsen. Kravet på minst 40 km reseavstånd måste
vara uppfyllt minst fyra dagar under en tvåveckorsperiod.
BESVÄRLIG RESVÄG
Om avståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan
är mindre än 40 km kan inackorderingstillägg beviljas
om den totala restiden är minst två tim/dag i förhållande
till skolans ramschema. I ansökan skall lämnas redogörelse över färdsätt och väntetider.

INACKORDERINGSTILLÄGG TROTS ATT DEN
UTBILDNING SOM DU SKALL GÅ FINNS PÅ DIN
HEMORT
Detta gäller exempelvis om du är elev vid riksidrottsgymnasium eller vid annan utbildning där regeringen har beslutat att hela landet skall vara elevområde.
Om dina föräldrar har flyttat till en annan ort och du bor
kvar för att fullfölja en tidigare påbörjad utbildning kan
inackorderingstillägg beviljas. Som regel bör dock studierna ha bedrivits minst en termin.
INACKORDERING P G A PRAKTIK
Om du tillfälligt behöver inackordera dig på praktikorten
gäller samma krav som för annan inackordering. Skolans
handläggare (studie- och yrkesvägledare, kurator eller
motsvarande) skall på ansökan bekräfta praktikperioden.
VAL AV INACKORDERINGSORT
Det förutsätts att du inackorderar dig på skolorten eller i
dess närhet. Inackorderingstillägg kan ej utgå samtidigt
med någon form av resebidrag.
INACKORDERING PÅ HEMORTEN
Inackorderingstillägg kan beviljas för inackordering på
hemorten om dina föräldrar vistas utomlands under huvuddelen av året men du bor kvar i Sverige.
I vissa fall kan inackorderingstillägg beviljas på grund av
sociala skäl. För ytterligare information kontakta din
skolkurator.
GYMNASIESÄRSKOLA
Du som studerar i gymnasiesärskola kan få
inackorderingstillägg i de fall varken sjukersättning,
vårdbidrag, aktivitetsersättning eller handikappersättning
från Försäkringskassan betalas ut.
Om du är beviljad boende enligt LSS kan du beviljas
inackorderingstillägg om du betalar egenavgifter till
Arvika kommun.
E-TJÄNST
Ansökan om inackorderingstillägg finns även som en
e-tjänst på kommunens hemsida, www.arvika.se.
ÄNDRADE FÖRHÅLLANDEN
Om inackorderingsförhållandena ändras mot vad som
uppgetts i ansökan måste ändringarna omedelbart rapporteras till Exp Lärande och stöd i Arvika kommun, tfn
0570-816 00 (vx).

För mycket utbetalt inackorderingstillägg kan komma att återkrävas.

