Ansökan om Resebidrag
Gymnasial utbildning läsåret ……………………………………………………..
Ny ansökan sker inför varje läsår.

Ansökan skickas till Vindelns kommun, Barn- och utbildningskontoret, 922 81 Vindeln
Elevens efternamn och förnamn.

Personnummer

Hemadress

Postnummer och Ort

Telefonnummer

Folkbokföringskommun

Skolans namn - Skolort

Namn och på den som bidraget ska utbetalas till

Personnummer

Kontonummer inkl. Clearingnr.
Skolans namn, Skol ort, Utbildning (kurs, linje ed)

Årskurs, klass för eleven

Resebidrag söks för:
Hela höstterminen
Del av höstterminen,

fr o m……………………………………..………………

t o m……………………….…………………………….

fr o m………………………………………………………

t o m………………………………………………………

Hela vårterminen
Del av vårterminen

Ange anledning till att du behöver resebidrag/resetillägg. Sätt kryss nedan
Jag har mer än 4 km till busshållplats för att ta mig till min Gymnasieskola
Jag har svårt att pendla till och från min Gymnasieskola
Jag praktiserar. Ange plats och tider…………………………………………………………………………………………………………..
Ange avstånd i km ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Annat skäl. Ange skäl här eller i bilaga………………………………………………………………………………………………………

Restid till skolan
Jag lämnar hemmet

Kl. _______________________________________

Jag anländer till studieorten

kl. _______________________________________
Timmar och minuter

Gångtid (för sträckan som saknar allmänna kommunikationer)
Restid med allmänna kommunikationer
Summa tid
Restid från skolan

0

Jag lämnar Skolan

Kl. _______________________________________

Jag anländer hem

kl. _______________________________________
Timmar och minuter

Gångtid (för sträckan som saknar allmänna kommunikationer)
Restid med allmänna kommunikationer
Summa tid
Summa restid per dag

0

Har du denna restid varje dag?
Ja
Nej
Sökandes underskrift:
Härmed försäkrar jag att uppgifterna är riktiga och att Inackorderingstillägget för dagliga resor Ej söks.
jag har tagit del av informationen på blankettens baksida/www.vindeln.se
Datum

Underskrift elev samt namnförtydligande

Datum

Underskrift vårdnadshavare samt namnförtydligande

Sökande är skyldig att till Barn- och Utbildningskontoret i hemkommunen anmäla ändringar som påverkar
Resebidraget
För mycket utbetald ersättning - Resebidrag/resetillägg kan komma att återkrävas
Ifylles av handläggare vid Barn- och Utbildningskontoret.
Resebidraget / Resetillägget beviljas
Ht………………………

4 månader á_________________________

Ht……………………..

5 månader á_________________________

Resebidraget / Resetillägget beviljas inte.
Avslag

Orsak till avslaget:__________________________________________________________________

Beslutsdatum__________________________________

Beslutsfattare____________________________________________

Ska förvaras i ärendeakt

Fastställd av:BLG-190507

Information om Inackorderingstillägg

Vilka elever är berättigade till inackorderingstillägg.
Kommunders skyldighet omfatar elever i kommunal gynmnasieskola, kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå
och påbyggnadsutbildning t o m det första kalenderhalvåret det år ungdomarna fyller 20 år.
Ej om man går Friskola, de söker bidrag hos CSN!
När det gäller buxenutbildning begransas det kommunala ansvaret till de utbildningar där kommunen är skyldig att
svara för kostnaderna enligt Skollagen 11:21, dvs. då eleven har särskilda skäl för att få gå i annan kommun.
Olika former av stöd till Inackorderade elever
Kommunen kan göra en ekonomisk överenskommelse med värdkommunerna om att denna skall ordna bostad, eller
lämna kontant inackorderingsstöd till eleven. Stödet avser boende, fördyrat uppehälle och resekostnader till och från
hemmet.
Regler för kontant inackorderingstillägg
För att få inackorderingstillägg krävs att eleven är skriven i Vindelns kommun och att restiden med kollektiva
transportsätt överstiger tre timmar.
Restid räknas från hemmet till skolan och vice versa. Elev som går i Lycksele eller Vännäs på gymnasieprogram med
estetisk- eller idrottsinriktning och har träning eller övning på kvällstid kan beviljas inacorderingstillägg även om
restiden är kortare än tre timmar.
När du ansöker, tänk på att:
x
Restiden motsvarar den faktiska tid som busstidtabellen ger. Eventuella förseningar kan man inte ta hänsyn
till.
x
Gångtid skall vara rimlig tid
Vid enstaka kvällsstudier uppmanas eleverna ta kvällsbussen
x
För att få bidrag av medicinska, sociala eller liknande skäl erfordras intyg.
x
I tveksamma fall fattar Barn- och Utbildningsnämnden beslut om bidrag, annars fattas beslutet av
tjänsteman.
Inackorderingstillägget beviljas ett normalt läsår för fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen.
Inackorderingstillägget utgår inte om uppehället betalas av kommunen, stat eller landsting, ex. familjehem, studielån
som prövats endast mot den egna ekonomin m.m.
OBS! Den som har inackorderingstillägg berättigas inte ersätting för dagliga resor, dvs. eleven skall bo på ett sådant sätt
att det är gångväg till skolan. Ev. busskort måste omgående återlämnas till skolan.
För att få inackorderingstillägg krävs att eleven är heltidsstuderande. För att räknas som heltidsstudernade krävs att
utbildningen omfattar all schemabunden undervisning för linjen/kursen. För komvux bedöms omfattningen efter ett
poängsystem där varje ämne har ett visst poängtal.
Utländsk medborgare
Delegation för utländsk studerande, DUS, prövar om man är berättigad till studiestöd. Om DUS beviljar studiestöd kan
även utländsk medborgare få inackorderingstillägg av kommunerna.
Studier utomlands
Studier utomlands, berättigar inte till inackorderingstillägg.
Inacorderingstilläggets storlek
Inaciorderingstillägget skall lägst vara 1/30 av basbeloppet och fastställas varje läsår, oberoende av avståndet till
skolorten.
Utbetalning av inacorderingstillägg
Inackorderingstillägget utbetalas månadsvis, i efterskott den sista vardagen i månaden. Max en månads retroaktivt stöd
kan utgå förutsatt att inget busskort är beviljat den månaden.
Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet
Den som filaktigt tar emot Inackorderingstillägg är skyldig att genast återbetala beloppet. Ändrade studieförhållanden
skall omgående meddelas skolan eller kommunen.
Ansökan om inackorderingstillägg lämnas till hemkommunen som beslutar i ärendet.

Viktig information om vår hantering av dina personuppgifter
Från och med den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen (GDPR) som ersätter den tidigare
personuppgiftslagen.
De uppgifter som du lämnar i blanketter, e-post, e-tjänster eller de uppgifter om dig som registreras av oss på
Vindelns kommun, sparas i datasystem. Registreringen görs för att kommunen
(eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör.
Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Dina personuppgifter sparas
Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har krav på sig att enligt lag, avtal, samtycke eller
samhällsintresse handlägga och/eller följa upp ditt ärende.
Hur länge informationen sparas avgörs enligt beslut i respektive nämnds, bolags eller styrelses
dokumenthanteringsplan.
Vill du veta exakt hur länge dina uppgifter sparas kan du vända dig till nämndsadministrationen.
Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, vilket gör att dina uppgifter kan komma att lämnas ut eller
bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.
Frågor om dataskydd
Om du har frågor eller synpunkter uppskattar Vindelns kommun att du kontaktar dataskyddsombudet.
Det ger oss en möjlighet att förbättra vår hantering av dina personuppgifter.
Om du är missnöjd med hur Vindelns kommun behandlar dina personuppgifter har du möjlighet att lämna
klagomål till Datainspektionen.
För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats
Kontaktuppgifter till Vindelns kommuns dataskyddsombud
Dataskyddsombudet har till uppgift att bistå Vindelns kommun med att övervaka den interna efterlevnaden av
dataskyddsförordningen och andra dataskyddsbestämmelser.
Skriv gärna ordet Dataskyddsombud i brevets rubrik eller e-postmeddelandets ämnesrad.

E-postadress: vindelns.kommun@vindeln.se

Postadress:
Dataskyddsombud
Vindelns kommun
922 81 Vindeln

