Ansökan om inackorderingsbidrag eller resebidrag
Inackorderingsbidrag

Resebidrag – daglig pendling

Elevens personuppgifter
Förnamn

Efternamn

Utdelningsadress på hemorten

Personnummer (12 siffror)

Postnummer

Ort

Elevens inackorderingsadress
C/O

Telefon

Utdelningsadress

Postnummer

Ort

Studier
Skolort

Skolans namn

Utbildning/program

Årskurs

Juridisk vårdnadshavare
Båda föräldrarna

Endast far eller mor

Särskilt förordnad förmyndare/god man

Vårdnadshavare 1
Förnamn

Efternamn

Personnummer (10 siffror)

Utdelningsadress

Postnummer

Telefonnummer

E-post

Ort

Vårdnadshavare 2
Förnamn

Efternamn

Personnummer (10 siffror)

Utdelningsadress

Postnummer

Telefonnummer

E-post

Ort

Ansökan avser
Läsår
Annan tid

Endast hösttermin
Från och med

Endast vårtermin
Till och med

Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsnämnden 734 80 Hallstahammar, 0220-240 00, www.hallstahammar.se

Reseavstånd, uppgiften måste alltid lämnas
-Uppge reseavstånd mellan studieort och hemort.
-När det gäller resebidrag ska eleven själv köpa sitt månadskort och sedan skicka in kvitto till Barn- och
utbildningsnämnden, Hallstahammars kommun.
Färdväg (från – till)

Antal km

Övriga upplysningar

Utbetalning önskas till
Kontohavare

Bank

Personnummer (12 siffror)

Clearingnummer

Kontonummer

Vårdnadshavare/förmyndares underskrift
För omyndig elev intygas att lämnade uppgifter i ansökan är fullständig och sanningsenlig, att ansökan inlämnas med
vårt/mitt samtycke samt att vi/jag tagit del av den information som medföljer.
Ort och datum

Underskrift vårdnadshavare 1

Namnförtydligande

Ort och datum

Underskrift vårdnadshavare 2

Namnförtydligande

De uppgifter som du lämnar i blanketter eller e-tjänster, eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Hallstahammars kommun, sparas i datasystem och
behandlas i enlighet med Dataskyddsförordning 2016/679. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantörer) ska kunna fullgöra sin skyldighet
gentemot dig, eller den tjänsten berör. Inom exempelvis hälso- och sjukvården kan registreringen också säkra information som är av livsavgörande betydelse.
Uppgifterna kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Om du vill veta mer om hur dina personuppgifter behandlas eller är missnöjd med hur
Hallstahammars kommun behandlar personuppgifter om dig kan du kontakta kommunens dataskyddsombud, eller lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För
mer information om dataskydd, se http://www.hallstahammar.se/dataskydd.

Elevens underskrift
Härmed försäkrar jag att de uppgifter som lämnats denna ansökan är fullständig och sanningsenlig. Jag har även tagit del
av den information som medföljer.
Ort och datum

Underskrift elev

Namnförtydligande

Denna ansökan ska ha kommit Hallstahammars kommun tillhanda senast den 31 oktober för höstterminen och senast den
28 februari för vårterminen. Retroaktivt bidrag utbetalas för högst den termin då ansökan inlämnats.
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsnämnden 734 80 Hallstahammar, 0220-240 00, www.hallstahammar.se

Information ansökan om inackorderingsbidrag/resebidrag
Inackorderingsbidrag
Enligt skollagens 15 kap 32§ ska ekonomiskt stöd lämnas till elever i en gymnasieskola med offentlig huvudman som
behöver inackordering på grund av skolgången. Skyldigheten gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.
Inackorderingsbidraget är ett bidrag till boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet.
Elev som studerar på fristående skola, riksinternatskola eller folkhögskola söker inackorderingstillägg hos CSN, Centrala
studiestödsnämnden.
Följande kriterier gäller för att få inackorderingsbidrag i Hallstahammars kommun:
-Eleven är folkbokförd i Hallstahammars kommun.
-Eleven är under 20 år (bidrag ges till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år).
-Eleven går i en gymnasieskola med offentlig huvudman.
-Eleven studerar på heltid.
-Avståndet mellan hemort och skolort är minst 50 km enkel resa.
-Eleven är faktiskt inackorderad på skolorten med inackorderingadress.
Följande elever har inte rätt till inackorderingsbidrag i Hallstahammars kommun:
-Elever som har tagits emot i andra hand till ett nationellt program enligt skollagens 16 kap 47§.
-Elever som har tagits emot enligt skollagens 17 kap 19§ andra stycket.
-Elever på Rh-anpassad utbildning.
-Utlandssvenska elever som får studiehjälp i form av inackorderingstillägg enligt studiestödslagen.
För elev där ansökan och beslut inte faller under CSN och som kommit in på nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)
utanför samverkansområdet (kommunala skolor i Hallstahammar och Västerås) beviljas inackorderingsbidrag.
Inackorderingsbidragets storlek:
-Inackorderingsbidraget utgår med 1/30 av prisbasbeloppet och utbetalas under nio månader/läsår, september-maj (år
2017: 1.490 kr/månad).
-Om eleven har mer än 500 km mellan hemort och skolort enkel resa utgår ett extra tillägg med 500 kr/månad.
Elev kan inte både ha inackorderingsbidrag och skolkort (buss-/tågkort). Undantag är de elever som studerar på
Riksgymnasiet för döva och hörselskadade oavsett avstånd mellan skola och boende.
Elev som bor på internat på Ösby Naturbruksgymnasium i Sala och som uppfyller villkoren för inackorderingsbidrag har
även rätt till reseersättning för en tur- och returresa/veckoslut under läsåret. Det med anledning av att eleverna ej får bo
kvar över veckosluten. Det finns ett särskilt ungdomskort att köpa med 20 resor. Eleven har rätt att köpa två
ungdomskort/ termin.

Kvitto skickas till:
Hallstahammars kommun
Barn- och utbildningsnämnden
734 80 Hallstahammars kommun
Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsnämnden 734 80 Hallstahammar, 0220-240 00, www.hallstahammar.se

Utbetalning av reseersättningen sker i december och maj i samband med utbetalning av inackorderingsbidrag.

Kontantbidrag
Elev som ej uppfyller kravet för inackorderingsbidrag kan erhålla kontantbidrag motsvarande vad ett VL-kort kostar
under förutsättning att det finns en inackorderingsadress. Inackorderingsadress ska styrkas.

Hallstahammars kommun, Barn- och utbildningsnämnden 734 80 Hallstahammar, 0220-240 00, www.hallstahammar.se

Resebidrag
Elev som dagligen pendlar mellan skolorten och hemorten kan istället för inackorderingsbidrag beviljas resebidrag eller
skolkort hos VL, Västmanlands Lokaltrafik. För att få fria skolresor krävs att eleven har rätt till studiehjälp enligt
studiestödslagen och att färdvägen mellan bostaden och skolan är minst 6 km enkel resa. Elev har inte rätt till både
inackorderingsbidrag från hemkommunen eller inackorderingstillägg från CSN och fria dagliga resor.
För resor inom Västmanlands län ska eleven söka skolkort hos VL. I övriga fall köper eleven själv sitt månadskort och
sänder sedan in kvitto till:
Hallstahammars kommun
Barn- och utbildningsnämnden
734 80 Hallstahammars kommun
Resebidraget utgår med samma belopp som kostnaden för månadskortet. Maxbelopp är dock 1/30 av prisbasbeloppet (år
2017: 1.490 kr/månad). Bidraget utbetalas under nio månader/läsår, september-maj.
Om eleven helt eller delvis inte kan ta sig till skolan med linjebuss, tåg, skolskjuts eller annat kollektivt färdmedel som
VL/hemortskommunen anvisar så kan eleven få kontantbidrag i form av resebidrag om eleven har minst 6 km till skolan
eller anslutningsbidrag om eleven har minst 6 km till närmaste hållplats. Utöver anslutningsbidrag så har eleven alltid
rätt till fria skolresor. Kontantbidrag och anslutningsbidrag söks hos VL.

Ansökan och ändrade förhållanden
Inackorderingsbidrag/resebidrag ska sökas på nytt inför varje nytt läsår. Retroaktivt bidrag utbetalas för högst den
termin då ansökan inlämnats. Meddelande om att bidraget är beviljat sänds ut innan första utbetalningen.
Beslut om inackorderingsbidrag/resebidrag grundar sig på de uppgifter som har lämnats i ansökan. För att undvika
återkrav är det viktigt att omgående meddela ändrade förhållanden som t ex studieavbrott, ej studier på heltid, ändrad
folkbokföringsadress, flytt hem. Förändringar meddelas till:
Hallstahammars kommun
Barn- och utbildningsnämnden
734 80 Hallstahammars kommun
Felaktigt utbetalda bidrag skall återbetalas.
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