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Elevens personuppgifter
Namn

Personnummer

Folkbokföringsadress

Postnr

Ort

Inackorderingsadress

Postnr

Ort

Tel

E-postadress

Uppgifter om studier
Skolans namn

Ort

Utbildning (program, linje eller motsvarande)

Årskurs

Tel

Härmed intygas att eleven enligt ansökan ovan ska genomgå gymnasial utbildning (Intygas endast för elevens första ansökan)
Ort och datum

Namnteckning

E-postadress

Titel

Sökt inackorderingsbidrag
Tid för vilken inackorderingsbidrag söks

Hela läsåret

Höstterminen (4 mån)

Vårterminen (5 mån)

Annan tid, specificera

Orsak till att inackorderingsbehovet finns

Reseavstånd (ange färdsträckan hemmet – skolan i km. Om avståndet är mindre än 40 km,, ange även exakta restider

Underskrift av myndig elev/vårdnadshavare
Ort och datum
Namnteckning Vårdnadshavare

……………………………………………………………………….
Namnförtydligande

E-postadress

Mobiltelefon

Beslut
Ort och datum

Avslås

Beviljas

Period

Hela läsåret

Höstterminen

Vårterminen

Motivering

Annan tid
Namnteckning

………………………………………………………………………..
Namnförtydligande

Bidrag per månad

Första utbetalning

Ronneby kommun
Gymnasieskolan Knut Hahn
Postadress
Besöksadress
Webbplats

372 35 Ronneby
Blasius Königsgatan 27
www.ronneby.se/knuthahnsskolan

Telefon
E-post

0457-61 83 70
helen.roos@ronneby.se
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Regler för inackorderingsbidrag
Ronneby kommun lämnar enligt i Skollagens 15 kap 32 § inackorderingsbidrag till gymnasiestuderande
enligt nedan.
Inackorderingsbidraget är ett bidrag avseende de merkostnader ett boende utanför föräldrahemmet innebär
vid gymnasiestudier på annan ort. Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från
hemmet.
1. Bidragsberättigad elev
Bidragsberättigad är elev som är folkbokförd i kommunen och i tid längst fram till och med det första
kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år.
2. Bidragsgilla studier
Bidrag lämnas endast vid inackordering för studier på gymnasial nivå bedrivna vid gymnasieskola inom det
offentliga skolväsendet.
Elev som normalt ej är berättigad till inackorderingsbidrag, kan vid praktikperiod och dylikt då andra tider än
vanliga skoltider gäller, få inackorderingsbidrag om eleven tvingas hyra bostad eller skaffa inackordering,
och har kostnader härför.
3. Övriga krav för bidrag
För rätt till bidrag krävs i normalfallet att eleven ska vara inackorderad eller ha egen bostad på studieorten
och ha kostnader för detta. I vissa fall kan även andra elever ha rätt till inackorderingsbidrag (se punkt 4
nedan). Avståndet till studieorten ska vara minst 40 km för att bidrag ska lämnas.
4. Besvärlig resväg och särskilda skäl
Vid särskilt besvärlig eller utsträckt resa till och från skolan, kan elev som i övrigt inte uppfyller kraven för
bidrag ovan, få inackorderingsbidrag. Resan till och från skolan ska i sådant fall överstiga 2 timmar per dag.
Inackorderingsbidrag kan lämnas till elev som i övrigt inte uppfyller kraven för bidrag ovan, om eleven har
särskilda skäl (ex sociala eller medicinska).
5. Bidragets storlek med mera
Bidrag lämnas med ett månatligt belopp motsvarande 1/30 av det basbelopp som gällde vid ingången av
respektive aktuellt läsår. Detta belopp avrundas nedåt till helt tiotal kronor. Bidrag beviljas endast månadsvis
under läsårstid. Endast månad med 15 eller fler skoldagar med inackordering beaktas.
6. Ansökan och beslut
Ansökan om inackorderingsbidrag görs via denna blankett.
Kopia på aktuellt hyreskontrakt ska bifogas ansökan.
Beslut fattas av delegat som nämnden utsett i särskilt beslut. Beslut kan överklagas enligt Skollagen 28 kap
5 § punkt 6.
7. Skyldighet att anmäla ändrade förhållanden och återkrav
Den som erhåller inackorderingsbidrag är skyldig att till kommunen omedelbart anmäla om något förhållande
som påverkar rätten till bidraget ändras.
Felaktigt utbetalt inackorderingsbidrag ska återkrävas.
8. Ej samtidigt terminsbiljett eller ersättning för elevresor.
Den som erhåller inackorderingsbidrag får inte samtidigt elevreseersättning eller läsårsbusskort.
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