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ANSÖKAN 
Inackorderingstillägg 
 

ANSÖKNINGSUPPGIFTER 
Sökande 
(eleven) 

Namn Personnummer 

 

Adress (postadress, postnummer och ort) 

 

Telefonnummer 

 

Inackorderingsdress (postadress, postnummer och ort) 

 

Medborgarskap 

Studier Skolans namn 

 

Skolort Årskurs/klass 

Utbildning (ange programmets eller kursers namn) 

 

Tid som  
inackorderad 

 Hela höstterminen 
 Del av höstterminen. Ange startdatum – slutdatum 
 Hela vårterminen 
 Del av vårterminen. Ange startdatum  - slutdatum 

Orsak till 
inackordering 

Ange varför du är inackorderad och söker inackorderingstillägg 
 Den utbildning jag vill gå finns inte på min hemort 
 Mina föräldrar har flyttat till en annan ort/ annat land. Ange datum för flytt 
 Jag praktiserar. Ange hos vem 
 Annat skäl: 

Reseavstånd 
m.m. 

Avstånd i km mellan bostad och skola (enkel väg) 

 

Total restid. Beskriv färdsätt och ev. väntetider 

 

Betalnings-
mottagare och 
konto 

Namn 

 

Namn på bank 

Clearing- och kontonummer 

 

Underskrift 
 

Underskrift  
 

Ort och datum 
 

Intyg från 
elevens skola 

Härmed intygas att eleven är inskriven på skolan. 
Underskrift 

 

Ort och datum 

Namnförtydligande 

 

BESLUT  
(ifylls av 
Munkfors 
kommun) 

 Ansökan beviljas för höstterminen. Under             månader och med                kronor per månad. 
 Ansökan beviljas för vårterminen. Under               månader och med                 kronor per månad. 
 Ansökan avslås. Motivering till avslag: 

 
 
Underskrift 
 

Datum 
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ANSÖKAN 
Inackorderingstillägg 
 

BILAGA 1 
 
UPPLYSNINGAR 
Ansökan skickas till: 
Munkfors kommun 
Box 13 
684 21 MUNKFORS 
 
Du som går i gymnasial utbildning kan få 
inackorderingstillägg till och med vårterminen det år 
du fyller 20 år. Inackorderingstillägget är ett bidrag 
till kostnaden om du på grund av lång resväg måste 
inackordera dig på skolorten.  
Om resvägen från hemmet till skolan är minst 40 km 
beviljas inackorderingstillägg.  
Du kan ansöka om inackorderingstillägg hos din 
hemkommun om du är heltidsstuderande vid 
gymnasieskola som drivs av kommun eller landsting.  
Studerar du vid en fristående skola, riksinternatskola 
eller folkhögskola ska du istället vända dig till CSN 
för att söka inackorderingstillägg.  
Inackorderingstillägg betalas ut månadsvis i 
efterskott, vanligen den 20:e i månaden. För 
höstterminen sker utbetalning för 4 månader och för 
vårterminen för 5 månader. 
 
BESVÄRLIG RESVÄG  
Om avståndet mellan hemmet och skolan är mindre 
än 40 km kan inackorderingstillägg beviljas om den 
totala restiden med kollektiva färdmedel är minst två 
timmar per dag.  
I ansökan ska du lämna redogörelse över färdsätt och 
väntetider.    
 
E-TJÄNST  
Ansökan om inackorderingstillägg finns även som en 
e-tjänst på kommunens hemsida, www.munkfors.se.  
 
 
 
 
 

INACKORDERING PGA PRAKTIK  
Om du tillfälligt behöver inackordera dig på 
praktikorten gäller samma krav som för annan 
inackordering. Skolans handläggare (studie- och 
yrkesvägledare, kurator eller motsvarande) ska på 
ansökan bekräfta praktikperioden.  
 
ANSÖKNINGSTIDER  
Ansökan om inackorderingstillägg ska tillsammans 
med intyg från skolan lämnas senast den 31 augusti 
för hela höstterminen. Bidrag betalas inte retroaktivt. 
Ny ansökan lämnas in för varje läsår.  
 
ÄNDRADE FÖRHÅLLANDEN  
Den som felaktigt tar emot inackorderings-tillägg 
är skyldig att genast återbetala beloppet. 
Oegentligheter kan anmälas som bedrägeri. Beslut 
om inackorderingstillägg grundar sig på de uppgifter 
som har lämnats i ansökan. För att undvika återkrav 
är det därför viktigt att anmälan görs till Munkfors 
kommun enligt nedan.  
Anmälan ska göras om du  
- avbryter studierna  
- upphör att vara inackorderad  
 
VEM FÅR PENGARNA?  
Inackorderingstillägg betalas ut till din 
vårdnadshavare om du är omyndig och till dig själv 
om du är myndig. Ange vilket sätt du vill ha 
pengarna, uppge bank och kontonummer.  
 
HUR MAN ÖVERKLAGAR BESLUT  
Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga 
det. Skrivelsen ska ställas till Kammarrätten i 
Göteborg, Box 1531, 401 50 Göteborg och sändas till 
Munkfors kommun, Detta ska ske inom tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet. Personnummer 
och adress måste anges. Om du är myndig ska du 
själv underteckna överklagandet.
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ANSÖKAN 
Inackorderingstillägg 
 

BILAGA 2 
 
INFORMATION OM PERSONUPGIFTER & PERSONUPPGIFTSBEHANDLING  
Munkfors kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig som ditt namn, telefonnummer, 
postadress och personnummer.  
Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga din ansökan.  
 
De personuppgifter som Munkfors kommun sparar och behandlar är de uppgifter som du lämnar till oss i 
samband med ansökan. Om du inte lämnar in de uppgifter som behövs kan Munkfors kommun inte pröva 
ditt ärende eller så prövas ärendet i befintligt skick vilket ökar risken för att Munkfors kommun avvisar 
ärendet. 
 
Munkfors kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av 
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning – 
Munkfors kommun måste få in en ansökan om inackorderingstillägg för att kunna ta ställning i ditt 
ärende. De inlämnade personuppgifterna bevaras.  
 
De personuppgifter Munkfors kommun behandlar om dig delas eventuellt med statlig eller kommunal 
myndighet, organisation eller enskild med särskilt intresse i ärendet samt med de personuppgiftsbiträden 
vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Munkfors 
kommun kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att 
göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU utan att 
först informera dig.  
 
Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen i Munkfors kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill 
ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att 
vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.  
Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud via kommunens kontaktcenter på 
telefonnummer 0563-541000 eller besöka oss i kommunhuset, Smedsgatan 16, Munkfors.  
Du måste kunna styrka din identitet då du vill ha ut dina personuppgifter, få personuppgifter rättade, 
överförda eller begränsade samt för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.  
 
För mer information om hur dina personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens 
webbplats www.munkfors.se/kommun-och-politik/dataskyddsforordningen   
 
Om du har klagomål på Munkfors kommuns behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge 
klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten, före detta Datainspektionen.  
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