Utbildningsnämnden
Gymnasieantagningen

ANSÖKAN OM INACKORDERINGSTILLÄGG - för elever folkbokförda i Lunds Kommun
Gymnasial utbildning
Personuppgifter för eleven
Efternamn

Tilltalsnamn

Hemortsadress

Postnummer

Personnummer
Postort

Telefonnummer

Folkbokföringskommun

E-postadress

Personuppgifter för den som inackorderingsbidraget ska utbetalas till (om annan än eleven)
Efternamn
Tilltalsnamn
Personnummer
Adress

Postnummer

Utbildning
Skolans namn

Skolort

Postort

Utbildning (program eller dylikt)

Årskurs

Inackorderingstid och orsak (markera med kryss)
Tid för vilken bidrag sökes:
 Hela höstterminen

 Del av höstterminen

fr.o.m.

t.o.m.

 Hela vårterminen

 Del av vårterminen

fr.o.m.

t.o.m.

Orsak till inackordering:
A  Reseavståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan är minst 40 kilometer enkel resa per dag.
B  Den sammanlagda restiden per dag är minst två timmar (ange färdsätt och eventuella gångtider eller
väntetider på nästa sida).
C  Mina föräldrar/vårdnadshavare har flyttat till annan ort den
kvar för att fullfölja min utbildning.

och jag bor

D  Mina föräldrar/vårdnadshavare bor utomlands.
E  Jag är elev vid Svenska skolan i utlandet
F  Jag praktiserar.
Praktikplats
Antal praktikdagar per vecka
G  Annat skäl (anges i bilaga).

Postadress
Box 138
221 00 LUND

Besöksadress
Stora Södergatan 47

Telefon
växel 046-35 50 00
direkt 046-35 70 36

Telefax
046-357084

Internetadress
www.lund.se

e-post
antag@lund.se
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Bankkontonummer där bidraget ska sättas in. Kopia på kontobeviset SKA bifogas.
Bankkontonummer:
Bankkontoinnehavare:

Underskrift
Härmed försäkras att lämnade uppgifter är sanningsenliga och att resebidrag för dagliga resor ej sökts. Jag
har tagit del av informationen i blanketten. Sökanden är skyldig att till Gymnasieantagningen i Lund anmäla
ändringar som påverkar inackorderingstillägget.
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Datum

Målsmans namnteckning (om
eleven är omyndig)

Namnförtydligande

Ifylles av Gymnasieantagningen
 beviljas

Inackorderingstillägget
Höstterminen

Månader à

kronor

Vårterminen

Månader à

kronor

Beslutsdatum

Beslutsfattarens namnteckning

avslås
Motivering till avslag

Ärendebeteckning enligt
delegationsplan

Ansökan skickas till: Gymnasieantagningen
Box 138
221 00 Lund

Överklagandeanvisning
Beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten i Malmö.
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till utbildningsnämnden i Lunds kommun. I skrivelsen
ska anges vilket beslut som överklagas och den ändring i beslutet som ni begär.
Överklagandeskrivelsen ska ha kommit in till utbildningsnämnden i Lunds kommun inom tre
veckor från den dag då ni fick del av beslutet.
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INFORMATION TILL DIG SOM SÖKER INACKORDERINGSTILLÄGG
Du som är elev i en kommunal gymnasieskola eller gymnasiesärskola kan få inackorderingstillägg
från kommunen t.o.m. första halvåret det år du fyller 20 år. Motsvarande gäller om du är elev i
gymnasial vuxenutbildning eller påbyggnadsutbildning inom komvux och kommunen skall betala
enligt skollagen 11 kap 21 §.
Du som är elev i en fristående gymnasieskola söker bidraget från CSN.
Inackorderingstillägg beviljas under förutsättning att:
•
•
•

resebidrag ej sökts. Du förutsätts bo inackorderad så att du inte behöver resa till skolan.
du studerar på heltid.
du på grund av lång och besvärlig resväg behöver inackordera dig.

Lång och besvärlig resväg innebär minst 40 kilometer reseavstånd enkel resa och/eller minst två
timmars sammanlagd restid per dag mellan folkbokföringsadressen och skolan. Om du praktiserar
räknas avståndet/restiden mellan folkbokföringsadressen och praktikplatsen. saknas.
Beroende på reseavstånd uppgår inackorderingstillägget till följande belopp:
Avståndet beräknas med hjälp av Eniros karttjänst, kortast resväg.
Restid i Skåne beräknas med hjälp av Skånetrafikens reseplanerare.
Avstånd i kilometer
Kronor per månad
0 - 100
101 - 300
301 - 600
601 - 900
901 - 1 200
1201 -

1500
1900
2050
2225
2500
2760

Du kan även beviljas inackorderingstillägg om:
•
•
•
•

Dina föräldrar har flyttat till annan kommun och du går kvar i skolan i Lund.
Dina föräldrar vistats utomlands under huvuddelen av året och du bor kvar i Lund.
Du är elev vid Svenska skolan i utlandet.
Du pga sociala förhållanden inte längre bor kvar hemma.

Inackorderingstillägg utgår i dessa fall till det lägsta månadsbeloppet.
Inackorderingstillägget kan sökas och bli beviljat för helt läsår d.v.s. normalt för fyra månader
under höstterminen och fem månader under vårterminen. Utbetalning sker en gång per termin, 15.e
oktober och 15:e februari.
Om du vill ha ett förhandsbesked om inackorderingstillägget kommer att beviljas eller avslås
ange din e-postadress så skickar vi besked. Definitivt beslut om inackorderingstillägg skickas
ut i början av september efter att vi undersökt med mottagande skola att du är elev där.
Anmäl ändringar som påverkar bidraget!
Ytterligare upplysningar lämnas av Gymnasieantagningen tel. 046 – 35 70 36.

