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Ansökan om inackorderingstillägg läsåret:______ 
På baksidan finns anvisningar och regelverk för inackorderingstillägg – läs dessa innan du söker. 
 

 Jag läser på en kommunal skola (om du läser på en fristående skola ansöker du om inackorderingstillägg via csn, 

centrala studiestödsnämnen)    □ 

 Jag bor mer än 3 km från busslinjerna Kisa-Rimforsa-Linköping/Rimforsa-Kisa-Vimmerby  □ 

 Jag bor mindre än 3 km från busslinjerna ovan men min sammanlagda restid överstiger 3h/dag (detta ska styrkas 

genom att skicka med schema och aktuella restider   □ 

 Jag har inte tagit emot busskort från skolan (om du har det måste du lämna tillbaka det innan ansökan om 

inackorderingstillägg)      □ 
Namn på sökande 

 
Personnummer sökande elev (10 siffror) 

 
Hemadress 
 

Postnummer Ort 

Mobiltelefonnummer 
 

Mailadress 

Adress på studieorten 
 

Postnummer Ort 

Betalningsmottagare (vårdnadshavare eller elev) 
 

Personnummer betalningsmottagare (10 siffror) 

Gymnasieskola 
 

Studieort 

Program 
 

Årskurs 

Härmed försäkras att lämnade uppgifter är sanningsenliga 
- Myndig elev kan själv underteckna ansökan 
- För omyndig elev ska ansökan undertecknas av vårdnadshavare 

Datum 
 

Namnunderskrift 
 
 

Namnförtydligande  

Personuppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Genom att lämna in uppgifter medger du att 
informationen tills vidare hanteras i register av kommunen. 
Kopia på hyreskontrakt/intyg ska bifogas ansökan alternativt mailas till sara.frank@kinda.se 
Inackorderingstillägg beviljas under förutsättning att elev inte samtidigt har busskort. Om man fått 
ett busskort ska detta omedelbart lämnas tillbaka till skolan – annars betalas inte 
inackorderingstillägg ut för aktuell period oavsett om det använts eller inte. I de fall man både har 
haft busskort och inackorderingstillägg under samma period kommer krav om återbetalning att 
skickas. Inackorderingstillägg beviljas för ett läsår i taget, kom ihåg att ansöka på nytt om behovet 
kvarstår.  
 
Ansökan ska skickas in senast den 5 september för att hinna få ersättning från den månaden. 
Retroaktiv ersättning betalas inte ut om ansökan rör ett tidigare kalenderår. 
 

Beslut 
Inackorderingstillägg beviljas för läsåret ………….   □ med…………… kr/mån 
Inackorderingstillägg avslås  □ Motivering vid avslag: …………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Sara Frank, kvalitetssamordnare 

mailto:sara.frank@kinda.se


Regelverk för inackorderingstillägg – Kinda kommun 
 
Elever från Kinda kommun som studerar på kommunal skola i Östergötland, Tranås, Vimmerby och 
Hultsfred och har mer än 3km till närmsta busslinje har rätt att söka inackorderingstillägg. Om man 
bor närmre än 3 km kan man ändå ha rätt till inackorderingstillägg om det leder till att skoldagen blir 
alltför lång. Med detta menas att tiden resan tar från/till hemmet till skoldagens början/slut 
överstiger totalt 3h/vanlig skoldag. Du behöver styrka att du har rätt till detta genom att skicka in 
schema och en beskrivning av resan med angivna tider. Restiden måste överstiga 3h/dag under minst 
4 av 5 skoldagar.  
 
Inackorderingstillägg har man som längst till och med vårterminen det år man fyller 20 år. 
 
Vid studier på fristående skola, folkhögskola eller riksinternatskola söks inackorderingstillägg genom 
CSN och inte genom kommunen.  
 
Vid studier på en kommunal skola utanför Östergötland, Tranås, Vimmerby eller Hultsfred utgår 
normalt sett inget inackorderingstillägg. I dessa fall är det bäst att kontakta bildningsförvaltningen 
som kan undersöka om man har rätt eller inte att beviljas inackorderingstillägg.  
 
Inackorderingstillägg betalas ut i slutet av månaden under 9 månader (september-maj). Beloppet är 
1/30 av ett prisbasbelopp/månad. Prisbasbeloppet fastställs nationellt varje år och kan hittas på 
www.scb.se. För utbetalning till sökande under 18 år måste ni kontakta banken och SUS-ansluta 
kontot pengarna ska betalas ut till.  
 
Om förutsättningarna förändras (avbrutna studier, flytt, byte av skola etc) är man skyldig att kontakta 
kommunen för att undersöka om man fortfarande har rätt till inackorderingstillägg, annars riskerar 
man återkrav för en längre period.  
 
Vid frågor; kontakta bildningsförvaltningen: 
 
Sara Frank 
0494-19294, sara.frank@kinda.se 
bn@kinda.se 

http://www.scb.se/
mailto:sara.frank@kinda.se

