Reg.dat:

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

Tilltalsnamn

Personnummer

Adress

Telefonnummer

Postnummer

Postadress

E-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  Gymnasieansvaret-Inack.  314 80 HYLTEBRUK  Tel 0345-184 30

Reg.dat:

ANVISNINGAR (för elev folkbokförd i Hylte Kommun)
På denna blankett ansöker man om inackorderingstillägg. Denna blankett gäller för dig som skall studera eller studerar vid kommunal
gymnasieskola. Ansökan görs för varje läsår.
Du som ska studera eller studerar på en fristående gymnasieskola (friskola), riksinternatskola eller folkhögskola ansöker om
inackorderingstillägg hos CSN(centrala studiestödsnämnden) www.csn.se

REGLER FÖR INACKORDERINGSBIDRAG
För att få inackorderingsbidrag från skolstart med första utbetalning i september ska ansökan vara oss tillhanda senast 1 september.
Sista utbetalningen är i maj månad. Stödet avser boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Kommunen ersätter upp
till 1/30 av aktuellt prisbasbelopp per hel kalendermånad vid inackordering.
Du måste vara mottagen i första hand för att din ansökan ska behandlas. Erbjuds din utbildning i någon kommun (skola) som
Hylte kommun har samverkansavtal med och du väljer att läsa denna utbildning på annan skola än denna, anses du vara
andrahandsmottagen, varpå inackorderingsbidrag ej beviljas.
I Hylte kommun gäller att elev uppfyller följande kriterier för att beviljas inackorderingsbidrag:
-

är folkbokförd i Hylte kommun,
bosätter sig på eller i närheten av skolorten,
studerar på nationellt program eller på introduktionsprogram,
är förstahandsmottagen till sin utbildning,
studerar på heltid,
är under 20 år (beviljas längst till och med vårterminen man fyller 20 år) och har rätt till statlig studiehjälp eller
barnbidrag,
ej erhållit resekort för samma period,
Något av villkoren nedan måste även vara uppfyllda:
 Minst 40 km mellan folkbokföringsadress och skola.
 Avstånd mellan hem och påstigningsplats överstiger 3 km.
 Restiden med allmänna kommunikationsmedel är minst 3 timmar per dag från hemmet till skolan och åter.

Elev som inte är berättigad till inackorderingsbidrag men trots det väljer att inkvartera sig på studieorten har rätt till ett belopp motsvarande
kostnaden för resekort om eleven reste samtliga skoldagar.

ÅTERBETALNINGSKRAV
Målsman/elev är alltid ansvarig att meddela ändrade förhållanden t.ex. vid byte till resekort, ej påbörjade studier, avbrutna
studier, flytt eller annan orsak som gör att villkoren för denna ersättning ändras. Detta för att slippa bli återbetalningsskyldig i
efterhand.
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.
BIFOGA HANDLINGAR (ofullständig ansökan avslås)
-

Ett intyg från inackorderings-/hyresvärden, alternativt en kopia av kontrakt

Program som förutsätter omfattande obligatoriskt deltagande i projektarbeten 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.
Är du äldre än 20 år och fortfarande går i gymnasieskolan och önskar inackorderingsbidrag skall du inte ansöka på denna blankett utan vända dig
direkt till Barn- och Ungdomskontoret på telefon 0345-184 30.

ÖVERKLAGANDE
Om du erhåller avslag på ansökan och anser att beslutet är felaktigt kan du överklaga. Beslut om inackorderingsbidrag fattas med stöd av
skollagen och överklagas enligt Förvaltningslagen.

Om ansökan är ofullständig eller om villkoren inte är uppfyllda kommer ansökan att avslås.

Hylte kommun  Barn- och ungdomskontoret  Gymnasieansvaret-Inack.  314 80 HYLTEBRUK  Tel 0345-184 30

