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Stöd
Stöd till inackordering regleras i Skollagen 15 kap 32 §.
Stöd till inackordering söks för ett läsår i taget och utgår med en 1/30 del av
prisbasbeloppet. För läsåret 2016/2017 är beloppet 1 470 kronor per månad.
Bidraget beviljas längst t.o.m. vårterminen det år som du eleven fyller 20 år.
Tillägg
Utöver ovanstående utgår tillägg med:


500 kronor om avståndet från folkbokföringsadressen till skolan är längre än
200 km.



1 000 kronor om avståendet från folkbokföringsadressen till skolan är längre
än 500 km.

Villkor för bidrag:



avståndet till skolan ska uppgå till minst 50 km enkel resa eller



den totala restiden, mellan bostaden (folkbokföringsadressen) och skolan
uppgår till minst tre timmar per dag. I den totala restiden ingår även väntetid
före och efter normal skoldag.



eleven inte samtidigt uppbär resebidrag



eleven är mottagen i första hand

Utbetalning
Stödet ges kontant och utgår för fyra månader under höstterminen och för fem
månader under vårterminen. Utbetalning av inackorderingsbidraget sker fyra gånger
per läsår, september, november, februari och april.
Ändrade förhållanden

Om du avbryter studierna, byter folkbokföringsadress eller av annan anledning inte
är berättigad till inackorderingsbidraget måste du omgående anmäla detta till barnoch utbildningskontoret. För bidrag som du inte varit berättigad till blir du
återbetalningsskyldig.
Undantag

Undantag från ovanstående villkor kan medges om det finns särskilda skäl.
Exempel på särskilda skäl:
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Personliga skäl – styrkta av elevhälsopersonal



Elev vid utbildning som genom sitt dokumenterade upplägg förutsätter
inackordering

Beslut om undantag fattas av verksamhetschef för gymnasiet.
Fristående skola

Om du studerar på fristående skola ska du ansöka om stöd till inackordering hos
CSN.

Behöver du ytterligare upplysningar ta kontakt med barn- och utbildningskontoret,
telefon
0451-26 84 13
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