ANSÖKAN OM INACKORDERINGSTILLÄGG
Vem kan söka?
Elev vid kommunal gymnasieskola eller vuxenutbildning som är berättigad studiehjälp och på
grund av avståndet måste vara inackorderad på skolorten, kan söka inackorderingstillägg. Elever
vid folkhögskolor och fristående skolor ansöker om inackorderingstillägg hos CSN.
OBS! Inackordering för studerande i Skellefteå ansöks till Skellefteå kommun via deras
ansökningsblankett, övrig inackordering ansöks via denna blankett.
Regler
• Tillägget kan beviljas till och med vårterminen det år eleven fyller 20
• Eleven kan inte få både inackorderingstillägg och busskort/resebidrag
• Reseavståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan ska vara minst 40 km samt
att eleven ska vara folkbokförd i Norsjö kommun Eleven ska vara heltidsstuderande
• Om eleven ska byta till inackorderingstillägg från busskort så måste busskortet lämnas
in till skolan den sista vardagen i månaden före första inackorderingsmånaden.
Lång restid
Om reseavståndet är kortare än 40 km kan inackorderingstillägg beviljas om restiden är minst
2 timmar/dag.
Inackorderingstillägg
Utgår i dag enligt följande tabell
Zon 1
Zon 2
Zon 3

38 – 174 km
175 – 899 km
900 km eller längre

1550 kr
1735 kr
2300 kr

Utbetalningar
Tillägget betalas ut för månaderna september- december och januari-maj, sammanlagt 9 månader
under läsåret. Tillägget betalas ut med helt eller halvt månadsbelopp, brytdagar är den 1:a och
16:e varje månad. Inackorderingstillägg beviljas för terminstiden, ej under jul- och sommarlov.
Inackorderingstillägget betalas ut månadsvis i efterskott.
Kontonummer
Ange bank, clearing- och kontonummer på ansökan för enklare handläggning.
Ändringar
Om förhållandena ändras är sökande skyldig att till hemkommunen anmäla ändringar som
påverkar inackorderingstillägget. För mycket utbetalt inackorderingstillägg kan komma att
återkrävas.

GDPR
Dina uppgifter registreras
De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som
registrerats av oss på Norsjö kommun sparas i datasystem. Registreringen görs för att
kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig
eller den tjänsten berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande
betydelse.
Uppgifterna kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten. Vill du veta exakt hur länge
kan du vända dig till kommunens nämndskansli. Om du är missnöjd med hur Norsjö kommun
behandlar personuppgifter om dig har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen.
För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats.
Datainspektionens webbplats:
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/
Nämndskansliet, 0918-140 00

NY ANSÖKAN MÅSTE GÖRAS FÖR VARJE LÄSÅR!
Ansökan som avser redan avslutat läsår behandlas inte.
ANSÖKAN OM INACKORDERINGSTILLÄGG Gymnasial utbildning läsåret

