ANSÖKAN OM HYRESBIDRAG
Läsåret 2019/2020

Härjedalens kommun lämnar bidrag (enligt beslut Nbfk § 47 2017-08-25) med 25 % av
hyreskostnaden under 12 månader, dock högst 1000 kr per månad. Eleven tecknar avtal
med valfri hyresvärd.
Rätt till hyresbidrag gäller från och med 1 januari 2018 för elever inskrivna på Härjedalens
gymnasium som är beviljade inackorderingstillägg och inte omfattas av utfasningen av den
tidigare hyressubventionen.
Utbetalning upphör då eleven inte längre är inskriven som elev på Härjedalens gymnasium.
Hyresbidraget betalas ut maximalt 12 mån/ beslut istället för 9 mån/ beslut som gäller för
inackorderingstillägg.
I övrigt gäller Regler för inackorderingstillägg även för rätten till hyresbidraget.
Fyll i ansökan på sid 2 och skicka in den till adressen på samma sida, tillsammans med:
För elever folkbokförda i Härjedalens kommun:
 Kopia på Hyreskontrakt
För elever folkbokförda i annan kommun:
 Kopia på hyreskontrakt
 Kopia på beslut om inackorderingstillägg från hemkommunen
 Uppgifter om kontohavare och kontonummer för var bidraget skall betalas ut, på blankett
”Anmälan om konto för hyresbidrag”
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Personuppgifter elev
Efternamn

Personnummer

Förnamn

Bostadsadress

Postnummer

Mobilnummer till elev

Ortnamn

Ev. hemtelefon

Personuppgifterna kontrolleras mot personregistret

Inackorderingsuppgifter
c/o

Adress

Postnummer

Utbildning (program)

Skolans namn

Ort

Datum för inflyttning

Årskurs/klass

Härmed försäkrar jag att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är fullständiga och sanningsenliga. Jag har även tagit del av den information som medföljer
blanketten t ex utbetalningsrutiner och anmälningsskyldighet vid ändrade förhållanden.
.
Datum
Vårdnadshavares underskrift (för omyndig elev)
Mobilnummer

Härmed försäkrar jag att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är fullständiga och sanningsenliga. Jag har även tagit del av den information som medföljer
blanketten t ex utbetalningsrutiner och anmälningsskyldighet vid ändrade förhållanden.
Datum

Elevens underskrift (myndig elev)

Blanketten skickas till:
Härjedalens gymnasium
Hyresbidrag
Medborgarhuset
842 80 SVEG
OBS! Hyresavtal ska alltid bifogas ansökan.

Beslut
Ansökan

Ev. motivering
Avslås

Beviljas
Beslutet gäller fr o m

Ort

Datum

Beslutet gäller t o m

Belopp

Underskrift beslutsfattare

Namnförtydligande

Beslutet förutsätter att du studerar på heltid och är studerar på Härjedalens gymnasium.
Beloppet betalas ut i slutet på månaden (ca 24:e) och du måste göra en ny ansökan inför varje nytt läsår.

Personuppgifterna i blanketten behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Information du lämnar lagras och bearbetas i register inom
bildningsförvaltningen. Du har rätt att begära information, utdrag, rättelser eller komma med invändningar. För mer information om hantering av
personuppgifter, se www.herjedalen.se/gdpr
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