
ANSÖKAN OM INACKORDERINGSBIDRAG LÄSÅR 2022/2023 
Om du är gymnasieelev och folkbokförd i Flens kommun har du till och med första halvåret det år du fyller 
20 år rätt till kommunalt inackorderingsbidrag om du uppfyller vissa villkor. För elever vid folkhögskola 
eller friskola ansöker du inackorderingsbidrag direkt om hos CSN, Centrala Studiestödsnämnden.  

INACKORDERINGSBIDRAG BEVILJAS INFÖR LÄSÅR 22/23 UNDER FÖRUTSÄTTNING ATT: 
• du är född 2003 eller senare och folkbokförd i Flens kommun.
• du studerar på heltid på en kommunal skola
• resebidrag ej söks
• du på grund av lång och besvärlig resväg behöver bo på skolorten
• resvägen ska vara minst 60 km (enkel resa) eller restiden minst tre timmar per dag.
• du inte är andrahandsmottagen



 
 

Flens kommun 
Barn-, Utbildnings- och Kulturförvaltningen 

Ansökan om inackorderingsbidrag för läsår: 2022/2023 
Du ansöker om bidrag för ett läsår i taget 

Sista ansökningsdag inför nytt läsår är 31 augusti 
 

ANSÖKAN OM INACKORDERINGSBIDRAG LÄSÅR 2022/2023 
 

PERSONUPPGIFTER 
Efternamn Förnamn Personnummer 

Mobilnummer E-post 

Adress Postnr och ort Kommun 

Skolans namn / ort Program Årskurs 

De uppgifter Du lämnar kommer att föras in i en databas för utbetalning av berättigat bidrag. På nästa sida kan du läsa hur vi behandlar dina personuppgifter. 
 

Inackorderingsbidrag söks för: Hela läsåret Endast hösttermin Endast vårtermin 

Annan period: Fr.o.m …………………………………………………... T.o.m …………………………………………………. 

     
Elevens inackorderingsadress:     

Adress:  Postnummer och ort:   

 

UNDERSKRIFT 
Härmed försäkras att ovan uppgifter är riktiga 
Datum Sökandes underskrift Vårdnadshavares underskrift (omyndig elev) 

 Namnförtydligande Namnförtydligande 

 
BETALNINGSMOTTAGARE 
Efternamn Förnamn Personnummer 

Mobilnummer E-post 

Folkbokföringsadress Postnr och ort Kommun 

Bankkonto inkl. clearingnummer Bankens namn 

 
 
 



 
 

Flens kommun 
Barn-, Utbildnings- och Kulturförvaltningen 

 
 
 
 
 
Bidraget beviljas utan prövning mot ekonomin och oberoende av kostnaden för inackordering med ett fast 
belopp motsvarande 1/30 av prisbasbeloppet. Ersättningen är ett bidrag för att minska de merkostnader 
som uppstår vid inackordering. 
 
Du kan inte få inackorderingsbidrag samtidigt som buss- och tågkort, (gäller även dig som studerar på 
friskola och söker inackorderingsbidrag genom CSN). 
 
ANSÖKAN SKA SKICKAS SENAST 31 AUGUSTI TILL: 
Flens Kommun, Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen, 642 81 FLEN. 
Ofullständigt ifylld ansökan återsänds för komplettering och kan medföra försenad utbetalning. 
 
Ersättningen betalas ut i efterskott. Första utbetalning på höstterminen är i slutet av september. 
Inackorderingsbidrag ska sökas på nytt inför varje nytt läsår. Retroaktivt bidrag utbetalas för högst den 
termin då ansökan inlämnas. Vid studieavbrott eller andra förändringar (ex adressändring) som kan 
påverka bidraget ska detta omgående meddelas BUK/Flens kommun.  
Felaktigt utbetalda bidrag skall återbetalas. 
 
YTTERLIGARE INFORMATION LÄMNAS AV: 
Pernilla Åhlin   tel. 0157-43 02 09 
 

  
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom namn, personnummer, eventuellt dossiernummer, 
telefonnummer, mejladress, adress, skola, program, årskurs, bankkonto och bank. Syftet med en sådan behandling är för att 
kunna handlägga din ansökan om inackorderingsbidrag. 
Vi har fått dina uppgifter från dig och Skatteverket. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av 
personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att 
sparas när eleven slutat skolan.  
 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Sörmlandstrafiken. Vi 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.  
 

Personuppgiftsansvarig är barn-, utbildnings- och kulturnämnden. 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 oss på buk@edu.flen.se. Du når 
vårt dataskyddsombud på 0157-430000. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge 
klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 


