ANSÖKAN OM
Busskort, färdersättning eller inackorderingstillägg
Du kan endast ansöka om ett av följande alternativ:

BUSSKORT
Om du har längre än 6 km till skolan kan du ansöka om busskort.


FÄRDERSÄTTNING
Om du har längre än 6 km till skolan men önskar köra själv kan du ansöka om färdersättning.
Varför söker du färdersättning? (exempelvis att det saknas bussförbindelser)
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................



INACKORDERINGSTILLÄGG
Skäl för inackordering (måste ifyllas):
 Motsvarande utbildning finns inte på hemorten
 Mina föräldrar flyttat till en annan ort/land. Jag bor kvar för att fullfölja utbildningen.
 Jag praktiserar: .......................................................................................................................................
 Annat skäl: ...............................................................................................................................................

För att kunna få inackorderingstillägg ska den sökande:
 Vara inskriven i en kommunal gymnasieskola.
 Inackorderingstillägg för elever i friskola sökes hos CSN.
 Vara folkbokförd hos förälder i kommunen.
 Inte vara äldre än 20 år.
 Mottagen i första hand på utbildningen.
 Väljer du ett program som erbjuds vid Hornavanskolan på annan ort är du automatiskt antagen i
andra hand.
 Studera på heltid.
 Ha reseavstånd mellan hemmet och skolan på mer än 6 km eller vid kortare resväg åberopa särskilda skäl.
 Bifoga antagningsbesked

Personuppgifter
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Email

Telefon hem

Mobiltelefon

Hemadress

Postadress

Ort

Studieadress, c/o

Postadress

Ort

Studier
Utbildning
Ansökan gäller för
studier

Årskurs Skolans namn
Höstterminen
20

Vårterminen
20

Skolort
Avstånd hemort ‐ skolort
Km

ANSÖKAN OM
Busskort, färdersättning eller inackorderingstillägg
Ange vilken bank och vilket konto pengarna ska sättas in på.
Bankens namn:

Clearingnummer:

Kontonummer:

Namn och personnummer på den till vilken inackorderingstillägget ska betalas (om annan än eleven)
Förnamn

Efternamn

Personnummer

.................................................................................
Elevens underskrift

.................................................................................
Vårdnadshavares underskrift

 Inackorderingstillägg/färdersättning beviljat med ..................................... kr / månad
 Busskort beviljat
 Avslag/motivering: .................................................................................................................................
..............................................................................
Beslutsdatum

.............................................................................
Skolchef1

För att undvika återkrav är du skyldig att meddela Hornavanskolan om du avbryter dina studier, eller om
någon annan ändring sker som påverkar inackorderingsbidraget.
Skickas till: HORNAVANSKOLAN, Tingsbacka, 938 81 ARJEPLOG
Inackorderingstillägg
Enligt 5 kap 33§ skollagen skall hemkommunen lämna
ekonomiskt stöd till elever i gymnasieskolan som behöver
inackordering till följd av skolgången. Syftet med
inackorderingstillägget är att minska merkostnaden för familjer
när ungdomar måste inackorderas på utbildningsorten. Det är
ett kommunalt bidrag som ersätter en del av kostnader för
boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet
(folkbokföringsadressen). Tillägget kan beviljas till och med
vårterminen det år eleven fyller 20 år.
Inackorderingstilläggets storlek 2020 (Enl. KF:s beslut 2009‐
11‐30 § 164).
Beloppet uppgår till 1/30 av prisbasbeloppet.
1/30 av 46 5002 kronor = 1 577 kronor/månad.
Bidraget betalas för läsårets 9 månader (4 under hösten och 5
under våren). Första utbetalning är den 27 september.
Extra tillägg är ett bidrag som du kan ansöka om via CSN. Extra
tillägg prövas mot din och dina föräldrars ekonomiska
förhållanden. Ansökningsblanketter finns på Hornavanskolan,
SYV‐expeditionen. Bidraget utbetalas för max 10 månader av
läsåret (september – juni).
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Färdersättning 2020
Avstånd i km Kr/månad
0 ‐ 10

602

11 ‐ 20

955

21 ‐ 30

1183

31 – 40+

1577

Färdersättningsbeloppet
får aldrig överstiga
beloppet för
inackorderingstillägget.
Färdersättningen betalas
ut under 9 månader (4
under hösten och 5

under våren).
Färdersättning kan sökas t o m det första halvåret det
år då elevenfyller 20 år, det andra halvåret hänvisas
eleven till CSN (Centrala Studiestödsnämnden).
Färdersättning beviljas under förutsättning:
 att eleven är skriven i Arjeplog kommun
 att eleven studerar heltid på gymnasiet
 att resvägen är längre än 6 km
 att eleven inte har sökt inackorderingsbidrag/
inackorderingstillägg från CSN.

Enligt delegationsordning för kommunstyrelsen i Arjeplogs kommun, 2013-12-16 §11, reviderad av KS 2015-06-15, skall
beslut om inackorderingstillägg fattas av skolchef
2
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindexkpi/pong/statistiknyhet/prisbasbeloppet-for-ar-2019/

