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Ansökan om inackorderingstillägg för gymnasieelever 

folkbokförda i Uppsala län läsåret       -      

1. ELEVENS PERSONUPPGIFTER 

Förnamn  

      

Efternamn 

      

Personnummer  

      

Folkbokföringsadress  

      
Postnummer 

      
Ort 

      

Telefon 

      

E-post 

      

Antagen till gymnasieskola 

      

Skolort (där gymnasieskolan ligger) 

      

Program 

      
Årskurs 

      

 

2. KONTAKTUPPGIFTER TILL VÅRDNADSHAVARE 
Om elev är omyndig 

Förnamn  

      

Efternamn 

      

E-post  

      
Telefonnummer 

      

Förnamn 

      

Efternamn 

      

E-post 

      

Telefonnummer 

      

 

3. ANSÖKAN OM INACKORDERINGSTILLÄGG 

Inackordering söks för 

 ☐Läsår  ☐Endast hösttermin  ☐Endast vårtermin  ☐ Annan tidsperiod, fr. om.       t.o.m.      

 

4. UPPGIFTER OM RESVÄG OCH TIDSÅTGÅNG 

 

Avstånd mellan folkbokföringsadress och skola i kilometer:   
 

 

      Ifylls av alla! 

Restidsuppgifter behöver inte fyllas i av elever som har över 150 kilometer 
 

Om ni fyller i denna blankett för hand: Färdtid till hållplats       min 

 Färdtid m. buss       min 

 Färdtid fr. busshållplats till skola       min 

 Summa restid, enkel resa       min 
 

 

 

 

 

  

Gäller elever folkbokförda i Knivsta, Tierps, Uppsala, Heby och Östhammars kommuner. 

Antagen på en friskola? Sök inackorderingstillägg hos CSN – läs mer på www.csn.se 
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5. UPPGIFTER OM ELEVENS INACKORDERINGSADRESS 

C/O  

      

Adress 

      

Postnummer 

      
Ort 

      
 

6. KONTOUPPGIFTER 

Inackorderingstillägget ska sättas in på följande konto (inklusive clearing nummer) 

      

Bank 

      

Kontoinnehavarens för- och efternamn 

      
Kontoinneharens personnummer 

      
 

7. UNDERSKRIFT AV VÅRDNADSHAVARE ELLER MYNDIG ELEV 

Härmed försäkras att ovanstående uppgifter är sanningsenliga  

Datum  

      
Underskrift (av vårdnadshavare eller myndig elev) 
      

Namnförtydligande 

      

Vi behandlar och skyddar din information i detta formulär enligt reglerna i Dataskyddsförordningen (GDPR). Dina personuppgifter behandlas av utbildningsnämnden i 

enlighet med Dataskyddsförordningen 2016/679. Ändamålet med behandlingen är handläggning av rätt till inackorderingstillägg. Vi samlar in uppgifter för att kunna 

handlägga ditt ärende och rättslig grund för det är myndighetsövning. Uppgifterna sparas i enlighet med arkivlagen. Läs mer om Uppsala kommuns hantering av 

personuppgifter och dina rättigheter som uppgiftslämnare på uppsala.se/gdpr. 

 

Nedanstående information gäller för gymnasieelever folkbokförda i Uppsala kommun. Ta kontakt 
för mer information om rätten till inackorderingstillägg med din hemkommun om du är 

folkbokförd i Knivsta, Tierp, Heby eller Östhammars kommun. 
 

VIKTIGT! 
Beslut fattas per läsår då informationen inte förs över automatiskt mellan läsåren. 

Inför varje läsår behöver du därför skicka in en ny ansökan 
  

 

1. För att ha rätt till inackorderingstillägg ska du vara förstahandsmottagen på den mottagna kommunala  

gymnasieskolan. 

2. Du ska bo inackorderad på studieorten eller dess närhet så att restiden mellan föräldrahemmet och 

skolan avsevärt förkortas. 

3. Du har minst 3 timmars resa mellan hemmet (= den adress där du är folkbokförd) och skolan per 

dag. Är restiden under 3 timmar och avståndet hem-skola över 6 km är du i stället berättigad till reseersättning. 

4. Med restid menas tiden från det du lämnar hemmet och tills du anländer till skolan (och omvänt), 

inklusive väntetid vid eventuella byten under resan. Väntetid vid skolan räknas inte in i restiden, varken före  

skolans början eller efter dess slut. 

5. Inackorderingstillägget inkluderar även hemresor och är ej behovsprövat. 

6. Utbetalning sker månadsvis i efterskott till myndig/befullmäktigad elev eller målsman med början 

omkring den 27 september. 
 

 

Senast datum för ansökan till höstterminen är 1 december och för vårterminen 1 maj. 

 
Skicka ansökan till den kommun du är folkbokförd i, se adress här nedan. 

 
Knivsta kommun Tierp Kommun Uppsala Kommun Heby Kommun Östhammars Kommun 

 Barn &Utbildning Utbildningsförvaltningen Barn & Utbildning Barn & Utbildning 

741 75 KNIVSTA 815 80 TIERP 753 75 UPPSALA 744 88 Heby Box 66 

Tel 018-34 70 70 Tel 0293-180 00 Tel 0771-727 001 Tel 0224-361 25 Tel 0173-860 00 
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