
 ANSÖKAN OM INACKORDERINGSBIDRAG   

  Läsåret 2022/2023               Gymnasial utbildning 
              
Ansökan skickas till  

   Vasagymnasiet, Box 26, 732 21 Arboga 
 
PERSONUPPGIFTER       

Elevens efternamn Förnamn  Telefon  Personnummer  
  
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Hemortsadress  Postnummer  Ortnamn  Kommun där eleven är folkbokförd
    
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Inackorderingsadress Postnummer  Ortnamn  Mailadress 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Utdelningsadress för den till vilken inackorderingsbidraget skall utbetalas Namn och personnummer till 
     vilken bidraget skall utbetalas 
 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Konto till vilket utbetalning önskas   
 
Bank: …………………………………………….                     Kontonr:  ………………../………………………………….                                                                                                               
                                         clearingnr   
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

UTBILDNING       

Skolans namn   Skolort  Utbildning (program, kurs e d) Årskurs/klass        Friskola
         Ja/Nej 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

INACKORDERINGSTID OCH ORSAK (Sätt kryss i  tillämpliga rutor) 

Tid för vilken 
bidrag söks  (  ) Hela höstterminen 2022 (  ) Del av höstterminen 2022 fr o m ..................t o m ........………. 
 
  (  ) Hela vårterminen 2023 (  ) Del av  vårterminen 2023 fr o m .................. t o m …………… 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Orsak till 
inackordering ( ) Den utbildning jag skall gå finns inte på min hemort 
 
 ( ) Jag har sökt men inte blivit antagen till ( ) Mina föräldrar har flyttat till annan ort den ……. /…… 
      motsvarande utbildning på hemorten      Jag bor kvar för att fullfölja utbildningen 
 
 ( ) Mina föräldrar bor utomlands ( ) Jag är elev vid idrottsgymnasium     Idrottsgren ……………….……… 
 
 ( ) Jag praktiserar   Ange plats ……………….   ( ) Annat skäl  (ange skälet nedan eller i bilaga) 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Reseavstånd Hemorten - skola ....................... km 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

UNDERSKRIFT Härmed försäkras att uppgifterna är riktiga och att resebidrag för dagliga resor ej söks i kombination med 

inackorderingsbidrag.  Jag har tagit del av informationen på blankettens baksida  
 
 
.............................  ..................................................................…                      …………………………………………………………….. 
Datum  Namnunderskrift   Namnunderskrift målsman  (om eleven ej är myndig) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Sökanden är skyldig att till Vasagymnasiet  anmäla                                                                                                                                   
ändringar som påverkar inackorderngsbidraget.          

                                                                                                  ……………………………………………………………………………………
    
    Namnförtydligande och personnummer  målsman  

 

Beslut:           Inackorderingsbidrag beviljas enligt ovan med 1750 kronor per månad. 
                             Inackorderingsbidrag beviljas ej 
 
______________________________ 
Per Gamalielsson, rektor 
 

RektorPostadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org.nr 

Box 26 
732 21 Arboga 

Skolvägen 4 vx  0589-873 15 0589-140 85 www.vasa.se 481-1667 212000-2122 

     

 



 
 

Inackorderingsbidrag 

Om du ska bo och studera på en kommunal gymnasieskola på annan ort än din hemort kan du få 
bidrag för boende, så kallat inackorderingsbidrag. 

Du kan få inackorderingsbidrag om du: 

• är folkbokförd i Arboga kommun och har bostad på studieorten 
• går i kommunal gymnasieskola 
• är under 20 år (bidrag ges till och med det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år) 
• inte samtidigt har skolkort från VL eller resebidrag 

Om du studerar på en fristående gymnasieskola söker du inackorderingsbidrag hos  

Central studiestödsnämnden, CSN. 

Ansökan görs via blankett 
Inackorderingsbidrag kan sökas under hela läsåret. Du ansöker via blanketten som finns på vår  
hemsida vasa.se. 

Skicka blanketten till Expeditionen, Vasagymnasiet, Box 26, 732 21  ARBOGA 

Observera! Du måste lämna in en ny ansökan för varje nytt läsår.  

Ansökan om inackorderingsbidrag kan inte kombineras med ansökan om resebidrag eller ansökan om 

skolkort från VL. Du kan bara ansöka om ett av dessa bidrag. 

Belopp och utbetalning 
Beloppet för läsåret 2022/2023 är 1750 kr per månad. Det beloppet är fastställt av barn- och 
utbildningsnämnden. 

Inackorderingsbidraget beviljas för fyra månader (september-december) under höstterminen och fem 

månader (januari-maj) under vårterminen. Utbetalning sker en gång per månad, vanligen den sista 

bankdagen i månaden. 

Om du inte längre uppfyller grunderna för att få inackorderingsbidrag är du skyldig att informera 

Vasagymnasiet. 

 
 

Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i Arboga kommuns dataregister enligt dataskyddsförordningen. 
För ytterligare information se Arboga kommuns hemsida. 
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