ANSÖKAN /BESLUT
Stöd till inackordering
Vårterminen 2018
FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID
Lärcentrum 234 81 LOMMA
Tel vx: 040 - 641 10 00

Gäller endast kommunala skolor med offentlig huvudman.
Elever på friskolor ansöker via CSN om inackorderingsstöd.

Elevens personuppgifter
Förnamn och efternamn

Personnummer

Utdelningsadress (gata, nr, box)

Telefonnummer

Postnummer

Postort

Mobilnummer

Elevens inackorderingsadress
Utdelningsadress (gata, nr, box)

Postnummer

Ort

Studier
Skolans namn

Skolort

Utbildningsnamn

Årskurs

Anledning till att jag söker inackorderingsstöd:
Obl. uppgift: Det är ………………..km enkel resa mellan hemorten och skolan.
Jag har mer än 50 km enkel resa .
Jag har mer än 3 timmars restid per dag för att komma mellan hemort och skola och hem igen.
Annan anledning (skriv anledningen kort) ……………………………………………………………………………
Vårdnadshavare om du ej är myndig

☐ Båda föräldrarna ☐Endast moder

☐ Endast fader

☐ Särskild förordnad förmyndare/god man

Vårdnadshavarensnamn

Vårdnadshavarensnamn

Adress (gata, nr, box)

Adress (gata, nr, box)

Postnummer och postort

Postnummer och postort

Betalningsmottagare:
Kontoförande bank

Clearingnummer

Kontonummer

Namn

Personnummer (betalningsmottagare)

Utdelningsadress

Postnummer

Ort

Föräldrars/förmyndares underskrift för omyndig elev/ alt. myndig elevs underskrift
Härmed försäkrar vi/jag att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är fullständiga och sanningsenliga. Vi/jag har även
tagit del av den information som medföljer blanketten.
Datum

Vårdnadshavares underskrift /alt. myndig elevs underskrift

Datum

Vårdnadshavare underskrift

Kommunens beslut

kr x
månader Totalt att betala ut
(Om ansökan beviljas kommer pengarna att sättas in på angivet konto inom några veckor efter beslutet).

kr/termin

Motivering till avslag

Verksamhetschef, Lärcentrum
I samband med att du lämnar uppgifterna på blanketten medger du att barn- och utbildningsnämnden i Lomma kommun behandlar dessa
personuppgifter om dig vid behandling av din ansökan. Enligt §§26 och 28 personuppgiftslagen har du rätt att, på begäran, få information om
och rättelse av de uppgifter som behandlas.
Överklagan kan ske enligt skollagen 28 kap 5§ hos allmän förvaltningsdomstol.

INFORMATION OM STÖD TILL INACKORDERING
Stöd till inackordering (skollagen 15kap 32§)
Hemkommun ska lämna ekonomiskt stöd till elever i en gymnasieskola med offentlig huvudman som
behöver inackordering på grund av skolgången. Denna skyldighet gäller dock inte
1.
2.
3.

elever som har tagits emot i andra till ett nationellt program enligt 16 kap. 47§.
elever på Rh-anpassad utbildning, eller
utlandssvenska elever som får studiehjälp i form av inackorderingstillägg enligt
studiestödslagen (1999:1395).
Skyldigheten gäller till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år.
Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet, det beviljas enbart för
studier på skolor inom Sverige.
Stöd till inackordering kan också beviljas om det finns särskilda skäl,
Beroende på avståndet mellan hemmet och skolan (inom Sverige) beviljar Lomma kommun stöd till inackordering
enligt nedan angivna schablon, beslutat av barn- och Utbildningsförvaltningen 2012-08-14.
Avstånd i kilometer
50 - 84
85 -124
125 -174
175-224
225 -599
600 -899
900 -1299
1300 -

Kronor per månad
1 314
1 460
1 625
1 770
1 875
1980
2 160
2 350

Stöd till inackordering utgår normalt med 4 månader under höstterminen och 5 månader under vårterminen.
För att bidrag ska utgå krävs:
•
•
•
•
•
•

att elevens studier bedrivs I Sverige
att reseavståndet till studieorten uppgår till minst 50 km enkel resa
Eller
att restiden mellan bostad (folkbokföringsadress) och skola uppgår till minst tre timmar per dag
att eleven inte samtidigt uppbär annat resebidrag
att eleven är mottagen i första hand
Bidraget prövas alltid individuellt.

Sökande är skyldig att omgående anmäla ändrade förhållande som kan påverka rätten till stöd till inackordering.
Detta gäller om eleven:
• Avbryter sina studier
• Flyttar hem
• Ändrar folkbokföringsadress
Den som felaktigt tar emot stöd till inackordering är återbetalningsskyldig.
Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 15 september för höstterminen och 1 februari för vårterminen.
Ansökan skickas till:
Lomma kommun
Lärcentrum
234 81 LOMMA
Har du frågor kring stöd till inackordering går det bra att kontakta oss på tel 040-641 13 33 eller 040-641 14 40.

