Ansökan om inackorderingsbidrag

Med stöd av Art. 6 1 c, e dataskyddsförordningen EU (2016/679), Skollagen (2010:800) 7 Kap. 2§ inhämtar Barn- och
utbildningsnämnden personuppgifter för hantering av inkomna handlingar och myndighetsutövning. Inkomna handlingar
hanteras enligt Barn- och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan. För frågor angående personuppgifter kontakta Barnoch utbildningsförvaltningen. Klagomål på Barn- och utbildningsnämndens hantering av personuppgifter lämnas till
Datainspektionen.
Skicka blanketten till Uppvidinge gymnasieskola. Se adress överst på nästa sida.
Uppgifter om eleven
Efternamn

Förnamn

Folkbokföringsadress

Postnummer

Personnummer
Ortnamn

Uppgifter om inackordering
Inackorderingsadress

Postnummer

Utbildningsort

Skolans namn

Utbildning

Årskurs

Uppgifter om utbetalning
Vilken bank önskas utbetalningen till:

Telefonnummer

Ortnamn

Klass

Kontonummer:

Period (Bidraget kan sökas för max ett läsår i taget. Det måste sökas om vid varje nytt läsår.)
Hel termin
Del av termin, ange tid
Höstterminen
Höstterminen fr.o.m._____________t.o.m.________________
20….
Vårterminen
20….

Vårterminen fr.o.m._____________t.o.m.________________

Anledning till ansökan
Avståndet till utbildningsorten, ange i kilometer
Mina föräldrar bor utomlands
Mina föräldrar har flyttat till annan ort, ange fr.o.m-datum:
Annat skäl, ange vilket:___________________________________________________________________________________________

Underskrifter (Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna skriva under.)
Datum

Elevens namnteckning

Datum

Namnteckning vårdnadshavare 1

Datum

Namnteckning vårdnadshavare 2

Ansökan om inackorderingsbidrag

Skicka blanketten till:
Uppvidinge gymnasieskola,
skoladministratör ,
Box 127,
364 21 Åseda
Information
Tillägget är ett bidrag till kostnader och hemresor. Hur stort bidraget blir beror på avståndet mellan hemmet och skolan.
Du som är elev i gymnasieskolan kan få inackorderingsbidrag t.o.m. första halvåret det år du fyller 20 år. Motsvarande gäller om du är elev i
gymnasial vuxenutbildning om kommunen skall betala enligt Skollagen 20 kap 21 §.
Inackorderingsbidrag beviljas under förutsättning att:

•
•
•

Resebidrag ej sökts. Du förutsätts bo inackorderad så att du inte behöver resa till skolan.
Du studerar på heltid.
Du på grund av lång eller besvärlig resväg behöver inackordera dig

Beroende på reseavstånd uppgår inackorderings-bidraget till följande belopp: Avstånd i km och kronor/månad:
0 ‐ 54
0
55 ‐ 84
1 461
85 ‐ 124
1 551
OBS!
125 ‐ 174
1 732
175 ‐ 224

1 888

225 ‐ 599

2 003

600 ‐ 899

2 111

900 ‐ 1299

2 305

1300 ‐

2 486

Om du blir beviljad
inackorderingsbidrag kan du
ej få resebidrag (busskort).

Du kan i vissa fall få inackorderingsbidrag även om den utbildning du söker finns på hemorten om:

•

Dina föräldrar flyttar och du bor kvar för att fullfölja utbildning.

Inackorderingsbidrag kan beviljas för inackordering på hemorten om dina föräldrar vistas utomlands nder huvuddelen av året
och du bor kvar eller om du p.g.a. sociala missförhållanden inte längre bor kvar i föräldrahemmet. Inackorderingsbidraget
utgår i sådana fall till det lägsta månadsbeloppet.
Inackorderingsbidraget måste sökas för varje nytt läsår. Utbetalning sker månadsvis, normalt för fyra månader under
höstterminen och fem månader under vårterminen. Utbetalning sker den 20:e i varje månad.
Kom ihåg att anmäla ändringar som påverkar bidraget till hemkommunen! Om du avbryter studierna blir du
återbetalningsskyldig.

För skolans hantering:
Inackordering avslås. Motivering:
Inackordering beviljas
vt:

Datum för beslut:_____________

ht:

__
mån á

kr

mån á

kr

