VILLKOR FÖR RESE- OCH INACKORDERINGSBIDRAG
Som gymnasieelev till och med första halvåret det år du fyller 20 år och är folkbokförd i Munkedals kommun har du rätt att
få busskort/kontantbidrag om du har minst sex kilometer resväg från hemmet till skolan. Busskort/kontantbidrag kan
eventuellt kompletteras med anslutningsbidrag (se nedan) eller, om du är berättigad, ersättas med inackorderingsbidrag.
Bidragen grundar sig på att höstterminen är fyra och vårterminen fem månader lång.
Är du förstaårselev och ännu inte vet vilket program/skola du kommit in på – ange ditt förstahandsval i ansökan.
Vet du inte vilken klass du går i – ange årskurs.
OBSERVERA: Studerar du på FRISKOLA och p.g.a. lång restid bor på studieorten söker du inackorderingsbidrag genom
CSN – tel. 0771-276 000, www.csn.se .
Busskort Läsårskort – gäller skoldagar kl. 04-19.
Du måste välja om du vill ha kortet hela läsåret eller per termin för att kombinera med kontantbidrag.
Lämnas ansökan in för sent kommer du att få betala dina resor tills vi kan leverera ett ordinarie busskort åt dig.
Slutar du skolan eller flyttar från kommunen skall busskortet återlämnas snarast till Kunskapens hus – i annat fall
debiteras du eller målsman.
Tänk på att registrera kortet vid varje resa så att Västtrafik kan sätta in tillräckligt med fordon.
Mer information om Västtrafiks busskort lämnas vid utskickningstillfället.
Kontantbidrag kan du få som pengar, motsvarande busskortets värde, exkl. moms.
Du måste välja om du vill ha bidraget hela läsåret eller per termin. Du kan inte välja att få kontantbidrag för del av termin.
Bidraget utbetalas till det bankkonto som anges på ansökan, i augusti och januari.
Anslutningsbidrag kan du få om du har busskort/kontantbidrag och mer än sex km mellan hemmet och närmsta hållplats. Ange hållplats och
linjenummer på ansökan. Samåkning krävs (om möjligt)!
Bidraget utbetalas med f.n. 16 kr/mil till det bankkonto som anges på ansökan. Utbetalning sker efter avslutad termin när
lämnad specifikation inkommit till oss (skickas ut i slutet av varje termin till dem som fyllt i ansökan).
Inackorderingsbidrag kan du beviljas om du p.g.a. lång eller tidskrävande resväg måste inackordera dig på skolorten. Det är ett bidrag till
kostnaden för inackordering och hemresor.
Inackorderingsbidrag kan endast sökas av elev som är förstahandsmottagen på en gymnasieskola.
En förutsättning för att bidraget skall beviljas är att du faktiskt är inackorderad på skolorten och inte har busskort eller
kontantbidrag. Elev med beviljat inackorderingsbidrag kan vid behov beviljas ersättning för lokalt busskort för resor mellan
inackorderingsadressen och skolan.
Inackorderingsbidraget beviljas om du uppfyller minst ett av nedanstående alternativ:
•

Din totala restid överstiger 2,5 timma/dag. Restid är den tid som går åt till resandet inkl. ev. väntetid vid byte.
(Med restid avses anslutningsrestid från hemmet till hållplatsen + tiden från att skjutsen lämnar hållplatsen till
skolans ordinarie starttid + den tid som löper från skolans ordinarie sluttid till skjutsen är vid hållplatsen +
anslutningsrestid från hållplatsen till hemmet. Håltimme första eller sista lektionen för dagen inräknas inte i
restiden. Anslutningsrestiden mellan hemmet och hållplatsen beräknas med 5 minuter per kilometer.)

•

Du har mer än 50 km mellan bostaden och skolan eller har mer än 6 km från bostaden till närmsta hållplats.

•

Du har särskilda skäl till att vara inackorderad på skolorten. Ex. på detta kan vara: funktionshinder, kronisk
sjukdom eller studiesociala skäl (läkarintyg med diagnos bifogas alltid), undervisning på kvällstid/helger, vilket
medför att skjutsarna inte längre stämmer (schema från skolan bifogas alltid).

Du ska alltid bifoga kopia på hyreskontraktet. Är du inneboende hos någon ska lägenhetsinnehavaren intyga att du bor där.
Ansökan om inackorderingsbidrag görs inför varje läsår. Ansökan ska inkomma under gällande termin.
OBS: Ansökningar som saknar korrekta intyg returneras! Även du som har haft inackorderingsbidrag tidigare ska bifoga
nya intyg inför varje nytt läsår.
Bidraget utbetalas med f.n. 1586 kr/mån till det bankkonto som anges på ansökan. Utbetalning sker i efterskott den 27:e varje
månad med start i september. Utbetalningsmånader för höstterminen är: september, oktober, november och december; för
vårterminen: januari, februari, mars, april och maj.
Retroaktivt utbetalas inackorderingsbidraget för högst den termin då ansökan inkommit till kommunen.
Om utbildningen avbryts eller folkbokföringsadressen/inackorderingsadressen ändras skall detta omedelbart
anmälas till Kunskapens hus. Utbetalt, ej berättigat inackorderingsbidrag kommer att återkrävas!!

