BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Ansökan om inackorderingsbidrag
för gymnasium/vuxenutbildning
läsåret 2019-2020

Om du ansöker för första gången, bifoga ett antagningsbesked/studieintyg med ansökan.
Om du blir beviljad inackorderingsbidrag kommer Håbo kommun att skicka ut en blankett där
du ska ange vilket konto som ersättningen ska sättas in på.
Personuppgifter
Elevens för- och efternamn

Personnummer

Folkbokföringsadress (bostadsadress)

Postnummer och Postort

Skola

Program och inriktning

Skolans besöksadress

Skolort

Uppgifter om utbildningen
Nationellt program:

Mottagen i första hand

Mottagen i andra hand (i mån av plats)

Introduktionsprogram:
NIU (nationell idrottsutbildning)

Riksrekryterande utbildning

Gymnasial vuxenutbildning (komvux) Antal poäng:
Huvudman för utbildningen (vem bedriver utbildningen):

Kommun

Landsting

Tidsperiod som ansökan avser: (för vuxenutbildning- ange start och slutdatum)
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Annat; (ange startdatum och eventuellt slutdatum)

Uppgifter om restider och inackorderingsbostad
Jag söker inackorderingsbidrag från Håbo kommun för första gången
Jag hade inackorderingsbidrag från Håbo kommun förra läsåret
Summa restid mellan folkbokföringsbostad och skola per dag (med kollektivtrafik UL eller SL)
Avstånd mellan folkbokföringsbostad och skolan (för elever utanför SL/UL:s trafikområde)

Eleven uppfyller inte riktlinjerna för avstånd eller restiden men har särskilda skäl för att behöva
bo inackorderad under utbildningstiden.
Riktlinjerna är 3 timmars restid per dag med UL/SL eller minst 40 km utanför UL/SL:s trafikområde.
Vid ja kommer förvaltningen att ta kontakt för få ytterligare information.
Inflyttningsdatum/planerad inflyttningsdatum
Inackorderingsadress
Gatuadress

Postnummer och Postort

Underskrift
Myndig elev (elever som fyllt 18 år)
Målsman
Datum

Namnteckning och namnförtydligande

Telefon kontaktperson (om vi har frågor om ansökan)

E-post till kontaktperson

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, folkbokföringsadress och
skola. Syftet med en sådan behandling är för att kunna göra en säker identifiering och pröva rätten till
inackorderingsbidrag.
Vi behöver samla in dina personuppgifter för att kunna handlägga ansökan och fatta beslut om inackorderingsbidrag.
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den lagliga grunden för
att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning utifrån Dataskyddsförordningen artikel 6 1 e. Dina uppgifter
kommer att sparas i fem år i enlighet med barn- och utbildningsnämndens informationshanteringsplan.
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med kommunstyrelsens ekonomiavdelning i Håbo kommun för att
kunna göra utbetalningar.
Personuppgiftsansvarig är barn- och utbildningsnämnden, Centrumleden 1, 746 80 Bålsta.
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse,
överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina
uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kommun@habo.se eller 0171-525 00. Du når vårt
dataskyddsombud på kommun@habo.se eller 0171-525 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Läs mer om dina rättigheter och hur Håbo kommun hanterar personuppgifter på habo.se/personuppgifter.
Ansökan skickas till:
Håbo kommun
Barn-och utbildningskontoret
746 80 Bålsta

Barn- och utbildningsnämnden

Information om inackorderingsbidrag
Elever som studerar på gymnasieskola eller gymnasial vuxenutbildning och måste bo på en annan
ort på grund av sina studier kan ha rätt till inackorderingsbidrag t.o.m. första halvåret de fyller 20
år. Studierna ska uppfylla vissa kriterier.
För inackorderingsbidrag vid studier vid folkhögskolor, fristående skolor och studier utomlands söks bidrag
hos CSN.

Hur mycket kan jag få?
Beloppet som kommunen betalar ut är 1/30 av kommunens basbelopp per månad. Basbeloppet fastställs
nationellt varje år och uppgår för 2019 till 1 550 kr.
Ersättning utgår för högst 4,5 månader under höstterminen och högst 5,5 månader under vårterminen och
betalas ut den 26:e varje månad med start i september.

Hur ansöker jag?
Ansökan om inackorderingsbidrag ska göras inför varje läsår Håbo kommun.
För att ansökan om ersättning ska hinna handläggas i tid till första utbetalningen ska ansökan lämnas in
senast den 15 juni för elever som redan går gymnasiet och 1 augusti för nyintagna. Bifoga ett
studieintyg/aktuellt antagningsbesked med ansökan samt eventuella intyg om särskilda skäl.

Övrig information
En elev som beviljats inackorderingsbidrag och som byter adress, avbryter sina studier eller på annat sätt
ändrar de förhållanden som berättigade till bidrag, är skyldig att omedelbart kontakta kommunen. Om detta
inte sker kan eleven bli återbetalningsskyldig. En förutsättning att få reseersättning är att du reser dagligen
mellan din folkbokföringsadress och skolan. Om du bor inackorderad på studieorten har du inte även rätt till
reseersättning.
Bidrag betalas bara ut till elever som är folkbokförda i Håbo kommun.
Observera att du inte kan ha både inackorderingsbidrag och kontant reseersättning/skolkort.
För mer information se kommunens hemsida:
håbo.se/inackordering

POSTADRESS
746 80 BÅLSTA
BESÖKSADRESS
Centrumleden 1

KONTAKTCENTER
0171-525 00

ORG.NR
212000-0241

HEMSIDA
www.habo.se

E-POST
barn.utbildning@habo.se

