Reg.dat:

ANSÖKAN OM INACKORDERINGSBIDRAG
LÄSÅRET ______ /______
PERSONUPPGIFTER (Folkbokföringsadressen)
Elevens efternamn

Tilltalsnamn

Personnummer

Adress

Telefonnummer

Postnummer

Postadress

UPPGIFTER OM GYMNASIESTUDIER
Skolans namn

Skolort

Utbildning

Program

Årskurs

Klass

Avstånd bostad – skola

Antal km till

hållplats

__________ km

INACKORDERINGSBIDRAG
Tid för vilken
Hela HT
Hela VT

ERSÄTTNING MOTSVARANDE RESEKORT

inackorderingsbidrag söks:
Jag är inte berättigad till inackorderingsbidrag, men väljer ändå
att inkvartera mig på studieorten och har därmed rätt till
ersättning motsvarande kostnaden för mitt resekort.

Del av HT: fr o m _______ t o m _______
Del av VT: fr o m _______ t o m _______

ELEVENS INACKORDERINGSADRESS
c/o

Telefonnummer

Adress

Postnummer

Postadress

BANKKONTO
Bank

Bankkonto inkl. clearingnummer

FÖRMYNDARES UNDERSKRIFT
För omyndig elev intygas att lämnade uppgifter i ansökan är fullständiga och sanningsenliga, att ansökan inlämnas med vårt samtycke, samt att vi tagit del av information som medföljer blanketten.

________________

________________________________________

Datum

Namnunderskrift

ELEVENS FÖRSÄKRAN OCH NAMNUNDERSKRIFT
Härmed försäkrar jag att de uppgifter som lämnas i denna ansökan är fullständiga och sanningsenliga.

________________

________________________________________

Datum

Namnunderskrift

OBS! Den som erhåller inackorderingsbidrag får inte ansöka om busskort för dagliga resor.
Inackorderingsbidrag måste sökas för varje läsår.
Ansökan kan göras när som helst under året, men bidrag betalas inte ut retroaktivt.
Ansökan skickas till adress enligt nedan:
HYLTE KOMMUN  Barn- och ungdomskontoret  Gymnasieansv.  314 80 HYLTEBRUK  Tel 0345-184 30  Fax 0371-602 40

Reg.dat:

ANVISNINGAR
DU SOM SKALL BO PÅ STUDIEORTEN
har möjlighet att få inackorderingsbidrag, men då måste något av villkoren nedan vara uppfyllda:
 Avståndet mellan hem och skola är 4 mil eller mer
 Övriga fall prövas individuellt utifrån brist på allmän kommunikation
 Avstånd mellan hem och påstigningsplats överstiger 3 km
Bidraget beviljas för max 9 mån. av året, sept-dec för HT och jan-maj för VT.
Ansökan kan göras när som helst under året, men bidrag betalas inte ut retroaktivt.
OBS! Ansökan behandlas först efter skolstart i augusti.
Ett intyg från inackorderings-/hyresvärden alternativt en kopia av kontrakt ska bifogas
ansökan.
Bidragets storlek regleras av prisbasbeloppet. Bidraget utgår med 1/30 av aktuellt prisbasbelopp
per hel kalendermånad vid inackordering.
Program som förutsätter omfattande obligatoriskt deltagande i projekt-arbeten på kvällstid kan,
efter intyg med omfattningen beskriven från skolan, ge rätt till inackorderingsbidrag efter särskild
prövning.
Arbetsplatsförlagd utbildning som medför ändrade tider och förutsättningar för kommunikationer
kan ge rätt till inackorderingsbidrag för den tid praktiken omfattar. Ansökan skall lämnas till och
prövas av den gymnasieskola som anvisar praktikplats.
Om du studerar på en fristående gymnasieskola eller folkhögskola ska du i stället söka
inackorderingstillägg via CSN: www.csn.se
Du kan söka inackorderingsbidrag eller resekort till och med vårterminen det år Du fyller 20 år.
Är du äldre än så och fortfarande går i gymnasieskolan och önskar resekort/inackorderingsbidrag
skall Du inte ansöka på dessa blanketter utan vända Dig direkt till Barn- och Ungdomskontoret på
telefon 0345-18430.

HYLTE KOMMUN  Barn- och ungdomskontoret  Gymnasieansv.  314 80 HYLTEBRUK  Tel 0345-184 30  Fax 0371-602 40

