Ansökan om
inackorderingsbidrag
Härnösands
Gymnasium

SK 14 - 1005

Personuppgifter
Elevens namn

Personnummer

Hemortsadress (folkbokföringsadress)

Postadress

e-postadress

Telefon

Inackorderingsadress

Postadress

Folkbokföringskommun

Namn och Adress till vilken inackorderingsbidraget skall betalas (om annan än eleven)
Kontoförandebank

Konto för insättning (clearingsnummer, kontonummer)

Utbildning
Skolans namn

Skolort

Utbildning (program, kurs etc)

Årskurs

Inackorderingstid. Bidrag söks för

F Höstterminen

F Vårtterminen

F del av höstterminen (ange tid)

F del av vårtterminen (ange tid)

-

-

Ange orsak till varför du är inackorderad och söker inackorderingsbidrag

F Utbildningen finns inte på min hemort

F Mina föräldrar bor utomlands

F Jag är elev vid idrottsgymnasium. Ange idrottsgren:
F Annat skäl (ange skälet i bilaga)
Underskrifter
Härmed försäkras att uppgifterna är riktiga och att resebidrag för dagliga resor ej söks. Jag har tagit del av
information om inackorderingsbidrag från skolan. Övrig information finns i ”Handbok för dagliga resor till
gymnasieskolan samt inackorderingsbidrag” Sökanden är skyldig att till Härnösands Gymnasium anmäla
ändringar som påverkar inackorderingsbidraget.
Datum

Namnunderskrift (myndig elev)

Datum

Underskrift vårdnadshavare

Underskrift vårdnadshavare

F Innehar busskort Gymnasial utbildning läsåret:
När jag skickar in denna blankett samtycker jag till att Härnösands kommun behandlar personuppgifterna enligt
Dataskyddsförordningen (GDPR). Mer information finns på: www.harnosand.se/gdpr
Sökanden är skyldig att till Härnösands Gymnasium anmäla ändringar som påverkar inackorderingsbidraget.
Postadress
871 80 Härnösand

Tel vx
0611-34 80 00

Bankgiro
5576-5218

Hemsida
www.harnosand.se/gymnasiet

Besöksadress
Brunnshusgatan 20

Fax
0611-34 85 15

Organisationsnr
212000-2403

E-post
gymnasiet@harnosand.se

Gällande regler för erhållande av inackorderingsbidrag
Du som är elev vid gymnasieskolan kan få inackorderingsbidrag t o m första halvåret
det år Du fyller 20 år.
Inackorderingsbidrag kan beviljas om Du studerar i annan kommun där pendling ej är möjlig
på grund av lång eller besvärlig resväg efter bedömning av skolans handläggare.
Inackorderingsbidraget beviljas med lägst 1/30-del av basbeloppet.
Inackorderingsbidrag beviljas ej till fristående skolor.
Eventuella dagliga resor till och från skolan på inackorderingsorten bekostar eleven själv.
Inackorderingsbidraget betalas ut månadsvis, vanligen den sista bankdagen i månaden.
Första utbetalning sker i september.
Inackorderingsbidrag utbetalas för fyra månader under höstterminen och fem månader för
vårterminen.
Ansökan skall göras snarast möjligt i samband med läsårets början
För ansökan som inkommer under pågående termin betalas bidraget ut för den aktuella
terminen. Inackorderingsbidraget beviljas inte retroaktivt för tidigare termin, ej heller för
tidigare läsår.
OBS!
Ny ansökan måste inlämnas vid varje läsårs början.
Utbetalning sker endast till konto
Om Du avbryter studierna och ej meddelar det blir Du återbetalningsskyldig
Ansökan skickas till
Intagningsnämnden vid Härnösands Gymnasium
871 22 Härnösand

För gymnasiets hantering
F

Inackorderingsbidrag beviljas

F

F

HT

Antal månader:

Kronor:

F

VT

Antal månader:

Kronor:

Beslutsdatum

Ansökan om Inackorderingsbidrag avslås

Underskrift

Postadress
871 80 Härnösand

Tel vx
0611-34 80 00

Bankgiro
5576-5218

Hemsida
www.harnosand.se/gymnasiet

Besöksadress
Brunnshusgatan 20

Fax
0611-34 85 15

Organisationsnr
212000-2403

E-post
gymnasiet@harnosand.se

