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Ansökan bidrag
Resebidrag – daglig pendling
Inackorderingsbidrag
OBS endast ett alternativ kan sökas!

Elevens personuppgifter
Förnamn och efternamn

Personnummer

Telefon

Folkbokföringsadress

Postnummer och ort

Elevens inackorderingsadress
c/o

Telefon

Utdelningsadress

Postnummer och ort

Studier
Skolort

Skolans namn

Utbildning/program

Årskurs

Vårdnadshavare (Juridisk vårdnadshavare)
Båda vårdnadshavarna

Endast vårdnadshavare 1 eller 2

Förmyndare eller godman

Vårdnadshavarens namn

Telefon

Folkbokföringsadress

Postnummer och ort

Vårdnadshavarens namn

Telefon

Folkbokföringsadress

Postnummer och ort

Ansökan avser
Läsår

Endast höstterminen

Annan tid, från och med

Endast vårterminen

till och med

Övriga upplysningar

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Utbetalning önskas till
Kontohavare

Personnummer

Bank

Clearing nummer

Kontonummer

E-postadress till betalningsmottagaren (texta tydligt)

Personuppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att bli elektroniskt registrerade och användas
för ärendets behandling enligt dataskyddsförordningen. För mer information sök Dataskyddsförordningen
GDPR på Kungsörs kommuns webbplats www.kungsor.se. Kontakta oss på e-post info@kungsor.se eller
via kommunens växel 0227-60 00 00.

Vårdnadshavare/förmyndares underskrift
För omyndig elev intygas att lämnade uppgifter i ansökan är fullständiga och riktiga, att
ansökan lämnats in med vårt/mitt samtycke samt att vi/jag tagit del av information som
följer med ansökningsblanketten.
Ort

Datum

Vårdnadshavare/förmyndares underskrift

Personnummer
Namnförtydligande

Ort

Datum

Vårdnadshavare/förmyndares underskrift

Personnummer
Namnförtydligande

Elevens underskrift
Jag försäkrar att uppgifterna som jag har lämnat på ansökan är fullständiga och riktiga.
Jag har även tagit del av den information som följer med ansökningsblanketten.
Ort

Datum

Elevens underskrift

Namnförtydligande

Ansökan ska vara Kungsörs kommun, barn- och utbildningsförvaltningen tillhanda senast
den 31 oktober för höstterminen och senast den 28 februari för vårterminen. Retroaktivt
bidrag utbetalas för högst den termin då ansökan lämnats in.

Anteckningar handläggare
Belopp höstterminen

Belopp vårterminen
kr.

VL- kort

kr.
VL- kort

Anteckningar
Beviljat datum

Underskrift

Avslag datum

Underskrift

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Information om bidrag
Inackorderingsbidrag
Enligt skollagen, 15 kap 32§, ska ekonomiskt stöd lämnas till elever som studerar på annan ort och
som inte kan resa mellan studieorten och hemmet varje dag på grund av för lång eller besvärlig
resväg. Bidraget lämnas till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Inackorderingstillägget är
ett bidrag för boende och hemresor. Maxbeloppet är för närvarande 1580 kr och det utbetalas nio
gånger per läsår.

För att inackorderingsbidrag ska utgå gäller följande:
•
•
•
•
•
•
•

att du är folkbokförd i Kungsörs kommun
att du är under 20 år
att du är berättigad studiehjälp enligt studiestödslagen eller ha barnbidrag
att du studerar på en kommunal gymnasieskola, gymnasial vuxenutbildning eller
påbyggnadsutbildning inom komvux
att du studerar på heltid
att du är förstahandsmottagen till utbildningen
att du är inackorderad på skolorten eller i dess närhet.

Elev som är antagen på ”frisök” till lediga gymnasieplatser har inte rätt att få inackorderingsbidrag.

CSN
Elever med studier i en fristående skola, riksinternatskola eller folkhögskola, är utlandssvensk eller
studerar på en Rh-anpassad utbildning, ansöker om inackorderingsstöd via CSN.

Resebidrag
Elev som dagligen pendlar mellan studieorten och hemkommunen kan beviljas busskort eller
resebidrag.
Elever med studier inom Västmanlands län ansöker om ett busskort via VL, Västmanlands lokaltrafik.
https://www.vl.se Elever med studier utanför Västmanlands län ansöker om ett resebidrag via
hemkommunen. För elever med studier i Eskilstuna finns möjligheten att antingen ansöka om
ett resebidrag eller ansöka om ett VL-kort.
Byte av resebidrag till VL-kort kan endast göras vid terminsskiftet.

Beslut, information om utbetalning samt ändrade förhållanden
Endast vid avslag på ansökan om bidrag skickas beslutsmeddelande till eleven eller till
vårdnadshavaren om eleven är omyndig.
Inackorderingsbidrag/resebidrag ska sökas på nytt inför varje nytt läsår. Retroaktivt bidrag utbetalas
för högst den termin då ansökan lämnats in. Beslut om inackorderingsbidrag/resebidrag grundar sig
på de uppgifter som lämnats i ansökan. För att undvika återkrav är det viktigt att omgående meddela
ändrade förhållanden som till exempel studieavbrott, ej studier på heltid, ändrad folkbokföringsadress
och flytt från inackorderingsadress. Förändringar meddelas till handläggare för inackorderings- och
resebidrag.

Utbetalning av bidraget sker till angivet clearing- och kontonummer månadsvis, fyra gånger
under hösten och fem gånger under våren. Den som felaktigt tar emot inackorderingsbidrag/resebidrag
är skyldig att återbetala beloppet.
Vid frågor kontakta:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Kerstin Söderberg, tel nr 0227-60 03 27
e-post kerstin.soderberg@kungsor.se
Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

