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Inackorderingstillägg
Inackorderingstillägg kan beviljas elev i
gymnasieskolan som på grund av lång eller besvärlig
resväg måste inackordera sig på skolorten.
Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnaden för
inackordering och hemresor. Tilläggets storlek är
därför beroende av reseavståndet mellan
föräldrahemmet och skolan. Inackorderingstillägg
söks i hemkommunen, dvs. där eleven är folkbokförd.
Inackorderingstillägg beviljas inte för studier vid
friskola, riksinternat eller folkhögskola. I vissa fall
beviljar CSN. Kommunen beviljar endast för studier
som bedrivs på heltid inom det offentliga
skolväsendet och om Du blivit antagen i första hand
till den utbildning Du sökt. Kristinehamns kommun
har tecknat ett samverkansavtal med alla kommuner i
länet och Du blir antagen i första hand när du söker
till utbildningar i dessa kommuner.
Lång resväg
Om reseavståndet från hemmet till skolan är minst 40
km kan elev beviljas inackorderingstillägg. Avståndet
kan variera om eleven t ex har praktikdagar utanför
skolan. Avståndet räknas då från föräldrahemmet till
praktikplatsen. Kravet på minst 40 km reseavstånd i
en riktning måste vara uppfyllt minst fyra dagar
under en tvåveckorsperiod. Vid beräkning av
avståndet mellan hem och skola är det bilvägen som
räknas.
Elever boende i tätorten beviljas inte
inackorderingstillägg för studier i Karlstad då
kommunikationerna bedöms så pass goda mellan
orterna.
Beroende på avståndet mellan hemmet och skolan
beviljas inackorderingstillägg med följande belopp:
Avstånd/km
0 - 150
151 - 300
301 -

Kronor/månad
1490
1850
2445

Besvärlig resväg
Om avståndet mellan hemmet och skolan är mindre
än 40 km kan inackorderingstillägg ändå beviljas om
den totala restiden är minst 3 timmar per dag.
Tillägget beviljas då med 1490 kr/mån.
Inackordering på annan ort trots att den
utbildning elev skall gå finns på hemorten eller i
länet.
Bidraget kan beviljas:
- för elev som antagits till ett riksrekryterande
gymnasieprogram eller där det finns ett
samverkansavtal mellan skola och Kristinehams
kommun.
- för elev vars föräldrar flyttar till Kristinehamns
kommun under pågående utbildning. Eleven har
möjlighet att gå kvar på sitt program.

Inackordering på hemorten
Inackorderingstillägg kan också beviljas på hemorten
om så allvarliga motsättningar finns i hemmet, att
eleven inte längre kan bo kvar där.
Intyg skall då bifogas från social myndighet.
Inackorderingstillägg beviljas då med det lägsta
månadsbeloppet.
Val av inackorderingsort
Det förutsätts att elev inackorderar sig på skolorten
eftersom ersättning för resor till skolan inte utgår
samtidigt med inackorderingstillägg
Åldersgräns
Elev som är inskriven i en gymnasieskola kan få
inackorderingstillägg till och med vårterminen det år
eleven fyller 20 år.
Vart skickas ansökan?
Den skickas till: 3. Brogårdsgymnasiet,
kurator, 681 84 Kristinehamn.
Observera att elevens skola ska intyga att eleven
är inskriven på skolan! Detta sker vid
terminsstart.
För att bidraget ska kunna betalas ut i september bör
ansökan vara insänd senast 2017-09-08.
Utbetalning
Inackorderingstillägget betalas ut under 9 månader,
vanligen den sista bankdagen i varje månad till
vårdnadshavare eller elev. Bidraget utbetalas i
efterhand och första utbetalning beräknas ske någon
av de sista dagarna i september.
Studieavbrott och ändrade förhållanden
Avbrott i studierna måste omedelbart anmälas.
Tfn 0550- 87407 eller 0550-88250. Om elev eller
målsman inte anmäler ändringar, lämnar felaktiga
eller vilseledande uppgifter i ansökan, blir elev eller
målman återbetalningsskyldig på hela det belopp som
felaktigt utbetalats. Om du mister ditt studiebidrag
p.g.a. hög frånvaro kan ditt inackorderingstillägg
komma att dras in.
Kontakta gärna kurator vid gymnasieskolan, tfn
0550- 87 407 för ytterligare upplysningar.

Observera att inackorderingstillägg och resebidrag
(för dagliga resor) aldrig kan utgå samtidigt.

