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Inackorderingstillägg
Resetillägg – daglig pendling

Elevens personuppgifter Uppgifterna kontrolleras mot kommuninvånarregistret
Efternamn och förnamn

Personnummer (10 siffror)

Utdelningsadress på hemorten

Postnummer

Telefon

Ort

Elevens inackorderingsadress
c/o

Telefon

Utdelningsadress

Postnummer

Ort

Studier
Skolort

Skolans namn

Utbildning/program

Årskurs

Vårdnadshavare
Juridisk vårdnadshavare

Båda föräldrarna

Endast far eller mor

Särskilt förordnad förmyndare/god man

Vårdnadshavarens namn

Telefon

Utdelningsadress

Postnummer

Ort

Vårdnadshavarens namn

Telefon

Utdelningsadress

Postnummer

Ort

Ansökan avser
Läsår 2018/2019
Annan tid

Endast höstterminen

fr o m

Endast vårterminen

tom

Reseavstånd - Uppgiften måste alltid lämnas!
Uppge reseavstånd mellan folkbokföringsadressen och skolan.
Färdsätt (buss, tåg,
gång etc)

PNS29 2018-08 Västerås stad, Servicepartner

Färdväg (från – till)

Busslinje nummer

Antal km

Övriga upplysningar

Forts på nästa sida!

Organisationsnr: 212000-2080

Postadress
Västerås stad
Gymnasieantagningen
721 87 Västerås

Besöksadress
Munkgatan 11

Telefon direkt
021-39 06 00
Vardagar kl 8-12

E-post
gymnasieantagningen@vasteras.se

Kontaktcenter
021-39 00 00

Webbplats
www.vasteras.se
E-post
kontaktcenter@vasteras.se
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Utbetalning av inackorderingstillägg görs genom Swedbanks
utbetalningssystem.
BLANKETTMALL
Anmälan om bank/kontonummer anges vid första ansökningstillfället.
Elevens personuppgifter
Efternamn och förnamn

Personnummer (10 siffror)

Nyanmälan eller ändring av tidigare uppgifter
Utbetalning önskas till
Kontoinnehavare

Önskad bank

Personnummer

Banknummer

Kontonummer (10 siffror)

Utbetalning till samma konto som tidigare

Vårdnadshavare/förmyndares underskrift
För omyndig elev intygas att lämnade uppgifter i ansökan är fullständiga och sanningsenliga, att ansökan
inlämnas med vårt/mitt samtycke samt att vi/jag tagit del av den information som medföljer blanketten
Ort

Datum

Vårdnadshavares/förmyndares underskrift

Namnförtydligande

Ort

Datum

Vårdnadshavares/förmyndares underskrift

Namnförtydligande

Personnummer (10 siffror)

Personnummer (10 siffror)

Elevens 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
Ort

Datum

Elevens underskrift

Namnförtydligande

Denna ansökan ska ha kommit Västerås stad tillhanda senast den 31 oktober för höstterminen och senast
den 28 februari för vårterminen. Om särskilda skäl föreligger kan även senare inkommen ansökan behandlas.
Ansökan insänds till:
Västerås stad
Gymnasieantagningen
721 87 Västerås
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BLANKETTMALL

Ansökan om inackorderingstillägg/resetillägg
Allmänt
Enligt skollagens 15 kap 32§, ska ekonomiskt stöd lämnas till de elever som
studerar på annan ort och inte kan resa mellan studieorten och hemmet varje dag
t o m vårterminen det år eleven fyller 20 år. Inackorderingstillägget är ett bidrag till
boende, fördyrat uppehälle och hemresor. Storleken på inackorderingstillägget är
beroende av hur långt avståndet är mellan studieorten och folkbokföringsorten.
Resetillägget är ett bidrag till dagliga resor mellan studieorten och
folkbokföringsorten.

Inackorderingstillägg
Följande kriterier gäller för att få inackorderingstillägg i Västerås:
 Eleven måste vara folkbokförd i Västerås kommun.
 Eleven måste gå en gymnasieutbildning i en kommunal skola på annan ort.
 Eleven studerar på heltid.
 Skolorten ligger utanför Västerås kommun.
 Reseavståndet mellan hemmet och skolan är minst 40 km.
 Eleven är faktiskt inackorderad på skolorten eller i dess närhet.
Undantag: Elev som är antagen på ”Frisök” till lediga platser har inte rätt att få
inackorderingstillägg.
För studier vid fristående gymnasieskola eller folkhögskola söks
inackorderingstillägg hos CSN, Centrala studiestödsnämnden.

Resetillägg
Elev som dagligen pendlar mellan studieorten och folkbokföringsorten kan istället
för inackorderingstillägg beviljas resetillägg eller busskort förutsatt att skolorten
inte ligger inom Västerås kommun. De elever som pendlar dagligen inom
Västmanland söker busskort genom VL.

Inackorderings- och resetilläggets storlek
Följande gäller för inackorderingstilläggets storlek. Marginella justeringar kan ske
vid årsskiftet.
Avstånd i km
mellan hemort
och skolort
0
85
125
175
225
600
900
1 300

—
—
—
—
—
—
—
—

84
124
174
224
599
899
1 299
9 999

kr/månad
1 520
1 580
1 740
1 860
1 950
2 040
2 190
2 420
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BLANKETTMALL

Ansökan för nyantagna elever
Ansökan om inackorderingstillägg eller resetillägg görs så snart eleven påbörjat
utbildningen. Nyantagna elever ska bifoga intyg från skolan.
Inackorderingstillägg beviljas för 4 månader på höstterminen och 5 månader på
vårterminen.
Ansökan ska förnyas varje läsår och ska ha kommit Västerås stad tillhanda senast
31 oktober för höstterminen
28 februari för vårterminen

Ansökan insänds till:
Västerås stad
Gymnasieantagningen
721 87 VÄSTERÅS
Telefon: 021-39 20 58, 39 06 00

Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet
Den studerande är inte berättigad till inackorderingstillägg om studierna avbryts
eller om studieomfattningen minskar från heltid till deltid. I dessa fall ska anmälan
om de ändrade förhållandena göras skriftligt till adressen ovan. Den som felaktigt
tar emot inackorderingstillägg är skyldig att återbetala beloppet.

Beslut och information om utbetalning
Beslut om inackordering skickas till eleven eller till vårdnadshavaren om eleven
är omyndig.
Inackorderingstillägget betalas ut månadsvis den sista bankdagen i månaden,
till det konto och den bank som uppges på anmälningsblanketten.

