Ansökan om inackorderingstillägg
Utbildningsförvaltningen

Enbart för elever folkbokförda i Mölndals stad som studerar
i kommunala/ landstingsägda gymnasieskolor

Elevens personuppgifter
Elevens för och efternamn

Personnummer (10 siffror)

Folkbokföringsadress

Postnummer

Ort

Hemkommun

Inackorderingstillägg söks för period
Del av läsår




Läsår ________/___________

Höstterminen fr o m

tom

Vårterminen

tom

fr o m

Utbildning
Gymnasieskola

Skolort

Program

Årskurs

Inackordering
Adress

c/o

Postnummer

Ort

Betalningsmottagare
Personnummer (10 siffror)

Betalningsmottagarens för och efternamn

Övriga upplysningar

Härmed försäkras att uppgifterna i denna ansökan är fullständiga och sanningsenliga. Jag har tagit del av
informationen om inackorderingstillägg på hemkommunens hemsida www.molndal.se och kommer att till
hemkommunen anmäla förändringar som kan påverka inackorderingstillägget.

Underskrift
Myndig elev ska själv underteckna ansökan. För omyndig elev ska ansökan undertecknas av juridisk vårdnadshavare.
Datum

Ort

Underskrift myndig elev

Mobilnummer myndig elev

Underskrift vårdnadshavare

Mobilnummer vårdnadshavare

Namnförtydligande

Ansökan skickas till:
Mölndals stad
Utbildningsförvaltningen
431 82 Mölndal
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Besöksadress
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17

Postadress
Mölndals stad
431 82 Mölndal

Telefon/fax
031-315 10 00 (vx)

E-post/webb
utbildning@molndal.se
www.molndal.se
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Enbart för elever folkbokförda i Mölndals stad som studerar
i kommunala/ landstingsägda gymnasieskolor

INTYG inackorderingstillägg för läsår:…………/…………

Härmed intygas att eleven:

………………………………………………

Personnummer:

………………………………………………

Är inskriven i skolan:

………………………………………………

Program/ utbildning/ årskurs:

………………………………………………

I kommunen:

………………………………………………

Skolans telefonnummer:

………………………………………………

Med start hösttermin/ vårtermin:

………………………………………………

Sista dag hösttermin/ vårtermin:

………………………………………………

Datum …………………………….

_________________________________
Rektor/ Klassföreståndare/ Skoladministratör
_________________________________
Namnförtydligande
Skolstämpel:
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Besöksadress
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17

Postadress
Mölndals stad
431 82 Mölndal

Telefon/fax
031-315 10 00 (vx)

E-post/webb
utbildning@molndal.se
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Information om inackorderingstillägg läsåret 2020/ 2021
Du som har en lång eller besvärlig resväg och måste vara inackorderad på skolorten kan söka
inackorderingstillägg hos hemkommunen. Inackorderingstillägget är ett bidrag som betalas ut för att
kompensera ökade boendekostnader och hemresor under skolgången.
För att bli berättigad till inackorderingstillägg måste du som elev vara folkbokförd i Mölndal och
studera heltid vid en kommunal eller landstingsägd gymnasieskola på en annan ort.
Du kan ansöka om inackorderingstillägg till och med vårterminen det kalenderår du fyller 20 år och är
inackorderad på skolorten. Du kan inte få inackorderingstillägg om du blivit beviljad skolkort för
dagliga resor.
Observera att du inte kan ansöka om inackorderingstillägg hos hemkommunen om du studerar vid en
friskola, folkhögskola, eller utomlands. Då ansöker du istället hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).
Belopp och utbetalning




Beloppet för inackorderingstillägget läsåret 2020/2021 är 1577 kronor per månad oavsett avstånd
mellan bostaden (folkbokföringsadressen) och skolan.
De elever som har en resväg över 225 kilometer (enkel väg) har rätt till ett resetillägg på 462
kronor per månad för läsåret 2020/2021
Bidraget betalas ut under nio månader per läsår (september till maj). Vid sent inkommen och
beviljad ansökan sker utbetalning endast för innevarande termin.

För att utbetalning av inackorderingstillägget ska ske till betalningsmottagarens bankkonto måste
anmälan göras till Swedbanks kontoregister. Om det inte görs kommer utbetalningen att månadsvis ske
genom en utbetalningsavi. För att anmäla sitt konto till Swedbanks kontoregister för framtida
utbetalningar gå in på Swedbanks hemsida www.swedbank.se >Privat > Kort och betala > Betalningar
> Anmäl konto till kontoregister.
Ansökan
Inackorderingstillägg ansöker du om för varje nytt läsår. För att ansökan ska vara giltig ska den
kompletteras med ett studieintyg från skolan som styrker elevens skolgång.
Ansökan för läsåret 2020/2021 ska vara inkommen senast den 1 september 2020 till
utbildningsförvaltningen i Mölndals stad.
Du som ansöker om inackorderingstillägg är i följande fall inte berättigad till tillägget:
 Om du inte är folkbokförd i Mölndal
 Om du inte bor inackorderad på studieorten
 Om du inte påbörjar studierna
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Om du avbryter studierna
Om du flyttar från studieorten under läsåret
Om du studerar vid en friskola, folkhögskola eller utomlands (ansök för detta hos CSN)
Om du tas emot i en andrahandsmottagning, så kallad frisök. Med andrahandsmottagning menas
att du kommer in på en skola enbart om det finns lediga platser.

Om någon av ovan punkter inträffar måste du eller din vårdnadshavare anmäla detta till
utbildningsförvaltningen. Elev/vårdnadshavare kan bli skyldiga att återbetala erhållet bidrag om de inte
informerar om förändrade förhållanden under den tid de erhåller inackorderingstillägg.
För ytterligare upplysningar om inackorderingstillägg kontakta gärna ekonomihandläggare
Amanda Day på telefon 031-315 30 26 eller e-post amanda.day@molndal.se.

Information om behandling av personuppgifter
Din trygghet är viktig för oss. Vi vill därför informera om att vi alltid hanterar dina
personuppgifter med största noggrannhet. Vi sparar uppgifterna under den tid vi behöver för att
kunna ge dig bästa möjliga service. Vill du veta mer om hur dina personuppgifter hanteras hittar
du all information https://www.molndal.se/startsida/kommun-och-politik/insyn-ochpaverkan/personuppgifter/hantering-av-personuppgifter-for-ungdomar-16-20-ar.html
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