
Ansökan om 
inackorderingsbidrag 

 

Personuppgifter 
Efternamn Tilltalsnamn Personnummer (10 siffror) 

Adress Postnummer och ort Telefon 

E-postadress   

Uppgifter för utbildningen 
Utbildning Skola 

Skolort Utbildningen påbörjas år Årskurs 

Studietid och orsak 

 
* Hemorten är liktydigt med Hofors kommuns samverkanskommuner.  

Elevens inackorderingsadress 
c/o Telefon 

Inackorderingsadress Postnummer och ort 

Hyresvärdens namn Hyresvärdens telefonnummer Hyresvärdens e-postadress 

Uppgifter om utbetalning 
Namn Personnummer Telefon 

Adress Postnummer och ort 

Bank Clearing- och kontonummer 

Försäkran om att eleven går på angiven utbildning (skolans stämpel, underskrift och datum) 
Namnunderskrift Datum Skolans stämpel 

Namnförtydligande Telefon 

Underskrift 
Myndig elev undertecknar ansökan. För omyndig elev undertecknas ansökan även av vårdnadshavaren. 
Härmed försäkras att lämnade uppgifter är sanningsenliga. Jag/vi har tagit del av bestämmelserna (sidan 2). Därmed förbinder jag 
mig/vi oss att återlämna bidraget om studierna upphör, inte påbörjas eller om villkoren för inackorderingsbidrag inte längre 
uppfylls. 
Elev Vårdnadshavare (om omyndig elev) 

Datum Datum 

Namnteckning Namnteckning 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

 
Besöksadress Edskevägen 18 Tel vxl 0290-290 00 Org nr 212000-2296 
Postadress 813 81 Hofors Plusgiro 32183-6 
www.hofors.se hofors.kommun@hofors.se Bankgiro 226-1501 

Vänd  

Ansökan avser 

hela läsåret HT VT del av terminen fr. o. m t.o.m.   
Orsak 

utbildningen finns inte på hemorten*  Mina föräldrar har flyttat till annan ort den    

inte antagen till motsvarande utbildning på hemorten*  annan, ange skäl:    
Jag är elev vid riksidrottsgymnasiet i (ange ort) 

http://www.hofors.se/
mailto:hofors.kommun@hofors.se
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Information till sökande 

Inackorderingsbidrag från din hemkommun kan du få om du studerar på en kommunal gymnasial utbildning på annan ort och resvägen är minst 60 
km mellan hemmet (folkbokföringsadressen) och skolan. Med gymnasial utbildning menas gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning. 
Du kan i vissa fall även få inackorderingsbidrag om den utbildning du söker finns på hemorten om 

• Dina föräldrar flyttar och du bor kvar för att fullfölja påbörjad utbildning 
• Du har sökt men inte blivit antagen till motsvarande utbildning på hemorten (inom samverkansområdet) 

 
Inackorderingsbidraget är en hjälp till kostnader för inackordering och hemresor. Inackorderingsbidrag utgår inte om resebidrag (gymnasiekort) 
har beviljats. Du får bidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år och du måste studera på heltid. 
Du måste även vara antagen i första hand till ett nationellt program. (Frisökning/andrahandsmottagning berättigar inte till 
inackorderingsersättning). 
 
Ansökan och beslut gäller för valt program och inriktning. Vid byte av studieväg krävs nytt beslut. 
 
Går du på en riksrekryterande gymnasieutbildning är du alltid mottagen i första hand. (NIU är inte riksrekryterande). 

 
Ansökan avser ett läsår, ny ansökan ska lämnas inför varje nytt läsår. Bidrag beviljas under högst 4 månader för höstterminen och 5 månader för 
vårterminen. Bidraget betalas ut månadsvis. 

 
Studieavbrott 
Om du avbryter studierna, minskar dina studier från heltid till deltid, flyttar hem eller felaktigt tar emot inackorderingsbidrag är du skyldig att genast 
återbetala beloppet. Detta gäller även de elever som flyttar från Hofors kommun. Om så inte sker kommer Hofors kommun att kräva tillbaka pengar 
från utflyttningsdatum. Meddela Björkhagsskolan snarast vid ändrade förhållanden. 

 
OBS! Inackorderingsbidrag från Centrala Studiestödsnämnden kan du få om du går på en fristående skola på en annan ort. Regler för beviljande av 
bidrag kan du hitta på www.csn.se 
 
 
 

 
 
 

Information om hur Hofors kommun behandlar dina personuppgifter och hur du tar tillvara på dina rättigheter enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR = General Data Protection Regulation) finns på Hofors kommuns hemsida www.hofors.se. 

 
 

Beslutet får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 
Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 791 21 Falun, men lämnas in till den 
myndighet som fattat beslutet, dvs Hofors kommun, BUN, 813 81 Hofors inom tre veckor från ni fått del av beslutet. 

http://www.csn.se/
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