Ansökan om inackorderingsbidrag och
resebidrag
Lämnas senast den 15 september eller 15 januari till:
Utbildningsförvaltningen, Box 1222, 351 12 Växjö

Ansökan avser
Inackorderingsbidrag

Kontant resebidrag

Bidrag anslutningsresa

Läsåret

Höstterminen

Vårterminen

Personuppgifter för eleven
Namn

Personnummer

Telefonnummer

Bostadsadress

Postnr

Postort

Studiegång
Skolans namn

Skolort

Program

Årskurs/klass

Inackorderingsadress (bifoga kopia på hyreskontrakt eller motsvarande)
C/O

Telefonnummer till inackorderingsadress

Adress

Postnr och ort

Orsak till inackordering

Färdväg/avstånd
Resor från – till

Färdsätt: Buss, tåg, gång
mm

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Antal km enkel resa

Avstånd
bostad/hållplats

2020-09

Tider (ifylls om du söker inackorderingsbidrag)
Dag

Jag lämnar
bostaden
kl.

Bussen
avgår kl.
Från

Skoldagen
börjar kl.

Skoldagen
slutar kl.

Bussen
avgår kl.
Till

Anländer
hem kl.

Total res- och
väntetid per dag

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Utbetalning av kontant studiestöd via Swedbank
Vårdnadshavarens namn

Elevens namn

Bostadsadress

Bostadsadress

Postort och Ort

Postort och Ort

Önskar överföring mellan konto eller till annan bank, kontakta Swedbank.
Härmed försäkrar jag/vi att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är fullständiga
och sanningsenliga. Jag/vi är medvetna om, att om förhållandena som legat till grund för
denna ansökan ändras, skall vi omedelbart anmäla detta.
Underlåtande kan medföra att redan utbetalda bidrag kan komma att återkrävas.
Ersättning betalas inte ut retroaktivt.
Vårdnadshavarens namnförtydligande

Elevens namnförtydligande

Vårdnadshavarens underskrift

Elevens underskrift

Utbildningsnämndens beslut
(bidrag kan beviljas som längst tom vårterminen det år eleven fyller 20 år)
Bifall*

Avslag

Inackorderingsbidrag

Kontant resebidrag
*Bidrag

medges med

Bidrag anslutningsresa

kr/mån under högst nio månader per läsår. (bidrag sökes

varje nytt läsår)

Motivering till avslag
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Datum och underskrift
Datum för beslut

Underskrift av beslutsdelegat

Återkrav
Om förhållandena som legat till grund för denna ansökan ändras, skall du omedelbart
anmäla detta till Utbildningsförvaltningen. Underlåter du att göra detta kan redan
utbetalda bidrag komma att återkrävas.

Överklagande av beslut
Om du vill överklaga beslutet kan du göra detta hos Förvaltningsrätten. Det görs, inom
tre veckor från den dag då du delgivits beslutet, skriftligen till den myndighet som tagit
beslutet, det vill säga Utbildningsnämnden, Box 1222, 351 12 Växjö. I överklagandet ska du
ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter du stödjer ditt överklagande
på. Du ska också uppge namn, adress och telefonnummer. Om du har några frågor kan
du vända dig till Växjö kommuns kontaktcenter, telefon 0470-410 00.
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