
Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00          barn.utbildning@tingsryd.se
362 22 Tingsryd Tingsryd www.tingsryd.se

         ANSÖKAN OM 
                                                                           INACKORDERINGS/RESEBIDRAG 

Elevens namn Elevens personnummer Telefon 

Bostadsadress Postnr och ort 

Utbetalning till Vårdnadshavare – Namn Vårdnadshavares personnummer 

Utbetalning till (innan eleven fyllt 18 år) 
  Elevens konto Vårdnadshavares konto  

Utbetalning till (efter eleven fyllt 18 år) 
 Elevens konto Vårdnadshavares konto 

Skola Program Årskurs 

Jag ansöker om:         І    inackorderingsbidrag  ІІ     kontant resebidrag (i stället för busskort) 

ІІІ  bidrag till anslutningsresa (hemmet – hållplatsen, minst 4 km) 

Läsår för vilken ansökan 
gäller  

   Höstterminen 

 Vårterminen 

  Del av höstterminen  fr o m            t o m 

  Del av vårterminen   fr o m          t o m 

Elevens inackorderingsadress    (bifoga kopia på hyreskontrakt) 

Tider (ifylles av elever som söker inackorderingsbidrag eller kontant resebidrag) (Bifoga schema) 
Dag Jag lämnar 

bostaden kl 
Bussen avgår 

kl 
Skoldagen 
börjar kl 

Skoldagen 
slutar kl 

Bussen avgår 
kl 

Anländer 
hem kl 

Total res- och 
väntetid 

Färdväg/avstånd (gäller mellan hem och skola)
Resor från - till Färdsätt: Buss, tåg, gång m.m. Busslinje, Hållplats Antal km enkelresa 

Undertecknad intygar att lämnade uppgifter är fullständiga och sanningsenliga, och förbinder oss att till 
Bildningsförvaltningen meddela eventuell flyttning eller studieavbrott. 

_______________ _____________________________ ___________________________
Datum Elevens underskrift Underskrift av omyndig elevs vårdnadshavare 

Bildningsnämndens beslut 

INACKORDERINGSBIDRAG KONTANT RESEBIDRAG BIDRAG ANSLUTNINGSRESA 

 BIFALL  Bidrag medges med………………….kr/mån under högst nio månader per läsår. Första utbetalning………………. 

AVSLAG         Motivering………………………………………………………….......................................... 

…………………………………………………………………………………….................................... 

………………………… …………………………………………………….
Datum Underskrift
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Information om inackorderingstillägg/resebidrag 
Elevens hemkommun har ansvaret för att ge ett ekonomiskt stöd till elever, som behöver inackordering 
eller bidrag till resor under sin Gymnasieutbildning. Detta gäller t o m vårterminen det år eleven fyller 20 
år. Elever som går på s.k. Friskolor eller Folkhögskolor får söka inackorderingsbidrag från CSN. 

Om Du inte är berättigad till inackorderingsbidrag erhåller Du busskort på Din gymnasieskola. 
Du får åka utan färdbevis de första 3 dagarna. 

Om Du fått busskort måste detta återlämnas om Du ansöker om och beviljas inackorderingsbidrag 
eller kontant resebidrag. Detta gäller även om Du går på en Friskola. 

Bidragsformer 
1. Inackorderingsbidrag
är ett bidrag till hyreskostnad och hemresor och utgår i de fall dagliga resor inte kan ske till och från
skolan med allmänna kommunikationsmedel, eller om Du måste lämna hemmet före kl 06.20 eller om
den normala skoldagen (minst 3 dagar/vecka) inklusive resor överstiger elva timmar.

Bidraget utgår med lägst 1/30 av gällande basbelopp för varje hel kalendermånad i högst 9 månader per 
läsår (sept-dec, jan-maj) under vilka eleven bor inackorderad eller i lägenhet på studieorten. Utbetalning 
av inackorderingstillägg sker månadsvis i efterskott senast sista bankdagen i varje månad. 

Om Du beviljas inackorderingsbidrag utgår det för närvarande med nedanstående belopp per månad 
beroende på avstånd mellan hemmet och skola. 

Inackorderingsbidrag utbetalas endast om eleven är inackorderad (eller har lägenhet) och studerar på 
heltid. Ersättning för elevresor och inackorderingstillägg utgår inte samtidigt. Tillsammans med 
ansökan skall kopia på hyreskontrakt bifogas. 

2. Kontant resebidrag
kan utgå efter särskild ansökan motsvarande den kommunala kostnaden för busskort om Du inte vill
utnyttja allmänna kommunikationsmedel eller om Du önskar bo på studieorten även om Du inte är
berättigad till inackorderingsbidrag. Resebidrag betalas ut 1 gång/termin (sep och feb).
Kontant resebidrag kan ej sökas av inackorderade elever.

3. Kontant bidrag till anslutningsresa
utgår till elever som har ett avstånd mellan hem och hållplats på minst 4 km.

4-6 km 120 kr/mån
över 6 km 160 kr/mån

Bidrag till anslutningsresa betalas ut 1 gång/termin (sep och feb). 

Om Du slutar påbörjad utbildning, flyttar, eller på annat sätt förändrar Din situation så att 
inackorderings/resebidrag ej längre skall utgå, måste Du omgående meddela Bildningsförvaltningen. Om 
bidrag erhållits pga. felaktiga uppgifter blir Du återbetalningsskyldig. 

Om du har några frågor kan du vända dig till bildningsförvaltningen, telefon 0477-444 19.  

Avstånd i km Belopp/mån 

       0  -    65  1517 
     66  -  130  1750 
   131  -  260 1896 
   261  -  520 2068 
   521  -     2275 
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Personuppgiftslagen 
Personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att registreras i enlighet med personuppgiftslagen 
(PLU) som underlag för utbetalning av inackorderingstillägg eller resebidrag. Personuppgiftsansvarig 
enligt personuppgiftslagen är bildningsnämnden i Tingsryds kommun. 

Besvärshänvisning 
Överklagande av detta beslut ställs till Förvaltningsrätten i Växjö. Överklagandet skall dock skickas eller 
lämnas till 

Bildningsnämnden i Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryds Kommun 

Överklagandet ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet. 
I besvärshandlingen skall du ange, vilket beslut som överklagas och de omständigheter du stödjer ditt 
överklagande på. Du skall också uppge namn, adress och telefonnummer. 

Blanketten skickas senast den 31 augusti till  
Bildningsförvaltningen  
Box 88 
362 22 Tingsryd 

OBS! Ansökan måste förnyas varje läsår! 
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