
Ansökan 

INACKORDERINGSTILLÄGG 
De personuppgifter som du lämnar i detta formulär behandlas endast för att administrera din ansökan. Strömstads kommun är personuppgiftsansvarig 

för behandlingen. Du hittar information om hur vi hanterar personuppgifter på www.stromstad.se/personuppgifter 

Version 2019-05-27 

Ifylld blankett skickas till: Strömstads kommun, Strömstad Gymnasium, 452 80  STRÖMSTAD 

Strömstads kommun Besöksadress: Tel: 0526-190 00 www.stromstad.se/gymnasium 
Strömstad Gymnasium Tångenvägen 2 Fax: 0526-194 70 gymnasium@stromstad.se 
452 80 STRÖMSTAD 452 32 STRÖMSTAD Org.nr: 212 000-1405 

För gymnasial utbildning på kommunala skolor. Endast för elever folkbokförda i Strömstad. 
Inackorderingstillägg för studier på friskolor söks genom CSN (Centrala studiestödsnämnden.) 

Bifoga till din ansökan 
• Kopia på hyreskontrakt eller intyg från den du är inackorderad hos. 
• Intyg från skolan. 

Läs informationen på nästa sida innan du fyller i blanketten. 

PERSONUPPGIFTER 
Namn 

      
Personnummer 

      
Adress (gatuadress och postadress) 

      
Mobil / Telefon (även riktnummer) 

      
E-postadress 

      
Folkbokföringskommun 

      
Konto till vilket utbetalning önskas: 

Bank 

      
Clearingnummer 

      
Kontonummer 

      
 

UPPGIFTER OM UTBILDNING 
Skolans namn 

      
Skolort 

      
Utbildning (program, kurs el. dyl) 

      
Årskurs 

      

 Hela höstterminen  Del av höstterminen fr.o.m        t.o.m        

 Hela vårterminen  Del av vårterminen fr.o.m        t.o.m        

 

UPPGIFTER OM INACKORDERING 
c/o (inneboende hos) 

      
Mobil / Telefon (även riktnummer) 

      
Inackorderingsadress (gatuadress och postadress) 

      
Ev. ytterligare upplysningar 

      
 

HÄRMED FÖRSÄKRAS ATT DE AV MIG LÄMNADE UPPGIFTERNA ÄR SANNINGSENLIGA 
Datum 

      
Namnunderskrift (Målsman för elev under 18 år) 

Datum 

      
Namnunderskrift (Elev) 

 

GYMNASIETS ANTECKNINGAR 
 

Datum Sign 

  



Ansökan 

INACKORDERINGSTILLÄGG 
De personuppgifter som du lämnar i detta formulär behandlas endast för att administrera din ansökan. Strömstads kommun är personuppgiftsansvarig 

för behandlingen. Du hittar information om hur vi hanterar personuppgifter på www.stromstad.se/personuppgifter 

Version 2019-05-27 

Ifylld blankett skickas till: Strömstads kommun, Strömstad Gymnasium, 452 80  STRÖMSTAD 

Strömstads kommun Besöksadress: Tel: 0526-190 00 www.stromstad.se/gymnasium 
Strömstad Gymnasium Tångenvägen 2 Fax: 0526-194 70 gymnasium@stromstad.se 
452 80 STRÖMSTAD 452 32 STRÖMSTAD Org.nr: 212 000-1405 

Information 

Vem kan få inackorderingstillägg? 

Inackorderingstillägget kan beviljas om du på grund av lång eller besvärlig resväg måste inackordera 
dig på skolorten. För tillägget finns ingen nedre åldersgräns. 

Observera att du inte kan erhålla både inackorderingstillägg och skolkort. 

Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresor. En förutsättning 
för att tillägget skall betalas ut är att du är inackorderad på skolorten. 

Om reseavståndet är minst 60 km kan du beviljas inackorderingstillägg. 

Inackorderingsbelopp 

Inackorderingstillägg beviljas med 1 525 kr per månad. 

Besvärlig resväg 

Om avståndet mellan hemorten och skolorten är mindre än 60 km kan inackorderingstillägg beviljas 
om den totala restiden är minst 2 ½ timmar per dag. 

Inackordering på hemorten 

Inackorderingstillägg kan beviljas för inackordering på hemorten om dina föräldrar vistas utomlands, 
men du bor kvar i Sverige. 

Ansökningstid 

Ansökan om inackorderingstillägg görs varje läsår. Ansökan ska inkomma under gällande termin. Du 
ska skicka in ansökan för höstterminen senast 31 juli 2019. 

Studieavbrott 

Vid studieavbrott eller ändrade förhållanden som gör att du inte är berättigad till 
inackorderingstillägg, är du skyldig att rapportera detta till kommunens handläggare. 

Utbetalning 

Inackorderingstillägget betalas ut 5 gånger under höstterminen och 4 gånger under vårterminen. 
Första utbetalningen för hösten sker i slutet av augusti och sista utbetalningen för våren sker i slutet 
av april. Retroaktivt utbetalas inackorderingstillägget för högst den termin då ansökan inlämnas. 

Bilagor 

Bifoga till din ansökan: 
• Kopia på hyreskontrakt eller intyg från den du är inackorderad hos. 
• Intyg från skolan. 


