
Barn-och utbildningsförvaltningen

Namn

Ansökan om stöd till inackordering
Elevens personuppgifter

Personnummer (ååmmdd-xxxx)

Postadress Telefon hemnr./mobilnr.

Postnr och ortsnamn Medborgarskap svenskt Utländskt

Utbildning
Program, årskurs Skolans namn Skolort

Reseavstånd mellan föräldrahemmet och skolan

c/o Adress

Antal km:

Tid för vilken stöd till inackordering söks

Hela höstterminen Del av höstterminen fr.o.m t.o.m

Hela vårterminen Del av vårterminen fr.o.m t.o.m

Elevens inackorderingsadress. 
Postnr och ortsnamn

Ange varför du är inackorderad och söker stöd till inackordering

Den utbildning som jag skall gå finns inte på min hemort.

Bank som stödet till inackordering skall överföras till: Clearingnr: Kontonr:

Skulle du behöva resa denna väg minst fyra dagar under en tvåveckorsperiod om du inte var inackorderad Ja Nej
Restid anges endast om reseavståndet är mindre än 45 km och restiden är längre än två timmar per dag                                                 
Lämna en redogörelse över färdsätt och väntetider nedan. 
 
Jag lämnar hemmet kl.                                  ord.skoldag. Ord.skoldag slutar kl.                                          Anländer hem kl.

Restid med allmänna kommunikationer, tim och min                                                                             Väntetid  tim och min                                 

Gångtid, för färdsträcka som saknar allmänna kommunikationer, tim och min                                    Summa restid per dag

Härmed intygas att lämnade uppgifter i ansökan är fullständiga och sanningsenliga. För omyndig elev ansöker vårdnadshavare.

Ort Datum Underskrift elev

Underskrift Vårdnadshavare 1 Personnummer (ååmmdd-xxxx) Tel.nr

Underskrift Vårdnadshavare 2 Personnummer (ååmmdd-xxxx) Tel.nr

Ifylles av 
handläggare              

VT  Antal månader       BeloppHT  Antal månader      Belopp

Övrigt  
  
Avslag, motivering

Datum 
  
Sign.

Annat skäl

Redigerad 2016-05-11



STÖD TILL INACKORDERING 
  

Stöd till inackordering från din hemkommun kan du få om du 
studerar på en kommunal gymnasial utbildning på annan ort. 
Stödet är en hjälp till kostnader för inackordering och hem-
resor. Stödet beviljas utan prövning mot vårdnadshavarnas 
ekonomi och oberoende av kostnaden för inackordering. 
  

Stöd till inackordering utgår inte om gymnasiekort (busskort) 
har beviljats. Du får stödet till och med vårterminen det år 
du fyller 20 år. Ingen nedre åldersgräns finns. 
  

OBS! Om du går på en fristående skola ska du ansöka om 
inackorderingstillägg från Centrala Studiestödsnämnden. 
Regler för beviljande av detta bidrag kan du hitta på 
www.csn.se. 
  

Stöd till inackordering beviljas under förutsättning att: 
  

  •  du studerar på heltid. 
  •  resebidrag (busskort) ej erhålles. 
  •  du på grund av lång och besvärlig resväg behöver bo  
      på skolorten. 
  •  resvägen är minst 45 km (enkel resa). 
  •  du antagits till nationellt program som finns inom 
      samverkansområdet Värmland. 
  •  du antagits till program som har riksintag (t ex 
      riksidrottsgymnasium). 
  

Besvärlig resväg 
Om avståndet mellan hemmet och skolan är mindre än 45 
km kan stödet beviljas om den totala restiden är minst två 
timmar per dag. Ange detta i ansökan som ”annat skäl”, och 
lämna en redogörelse över färdsätt och väntetider. 
  

Ansökan  - Ansökningstider 
Ansökan behandlas endast om den är försedd med datum 
och underskrift av elev och vårdnadshavare om elev är under 
18 år. Även skolans stämpel och intyg om att eleven påbörjat 
sina studier den terminen det gäller. 
  

Stödet beviljas inte, och ingen utbetalning sker heller, förrän 
korrekt ansökningshandling kommit in. 
  

Om ansökan helt eller delvis har avslagits meddelas du per 
brev. 
  
Ansökan ska vara Åmåls kommun tillhanda senast den 15:e i 
månaden för att stödet ska kunna utbetalas samma månad. 
  

Ny ansökan måste lämnas för varje nytt läsår. 
  

Stödet kan inte sökas retroaktivt för tidigare terminer än 
innevarande termin. 
  

Ansökan insändes till: 
Karlbergsgymnasiet, Schölinsgatan 7, 662 32 ÅMÅL

UTBETALNING 
Utbetalningen sker till angivet bankkonto. 
  

Beloppet beviljas för högst fyra månader på höstterminen och 
fem månader på vårterminen och utbetalas senast den sista 
bankdagen i respektive månad. Första utbetalning sker i 
september och sista i maj. 
  
Stödets storlek läsåret 2016 - 2017 
Basbelopp 2016 = 44 300 kr 
  
Avstånd/km Kr/mån  
0 - 44 1 450  
45 - 84 1 610  
85 - 124 1 770  
125 - 174 2 030  
175  - 224 2 210  
225  - 599 2 340  
600 - 899 2 470  
900 - 1299 2 730  
1300  -  2 920  
 
Om inackorderingsförhållandena ändras mot vad som uppgivits 
i ansökan måste det omedelbart rapporteras till din hem-
kommun. Likaså om du byter bankkontonummer. 
  
Tänk på att stöd till inackordering endast betalas ut till dig som 
bedriver heltidsstudier och påverkas således om du blir av med 
ditt studiebidrag. 
  
Om du inte anmäler ändringar eller lämnar felaktiga eller vilse-
ledande uppgifter i din ansökan blir du återbetalningsskyldig på 
hela beloppet som felaktigt utbetalts. 
 

http://www.csn.se
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Restid anges endast om reseavståndet är mindre än 45 km och restiden är längre än två timmar per dag                                                           Lämna en redogörelse över färdsätt och väntetider nedan.
 
Jag lämnar hemmet kl.                                  ord.skoldag. Ord.skoldag slutar kl.                                          Anländer hem kl.
Restid med allmänna kommunikationer, tim och min                                                                             Väntetid  tim och min                                                                                                     
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STÖD TILL INACKORDERING
 
Stöd till inackordering från din hemkommun kan du få om du studerar på en kommunal gymnasial utbildning på annan ort. Stödet är en hjälp till kostnader för inackordering och hem-resor. Stödet beviljas utan prövning mot vårdnadshavarnas ekonomi och oberoende av kostnaden för inackordering.
 
Stöd till inackordering utgår inte om gymnasiekort (busskort) har beviljats. Du får stödet till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Ingen nedre åldersgräns finns.
 
OBS! Om du går på en fristående skola ska du ansöka om inackorderingstillägg från Centrala Studiestödsnämnden. Regler för beviljande av detta bidrag kan du hitta påwww.csn.se.
 
Stöd till inackordering beviljas under förutsättning att:
 
  •  du studerar på heltid.
  •  resebidrag (busskort) ej erhålles.
  •  du på grund av lång och besvärlig resväg behöver bo 
      på skolorten.
  •  resvägen är minst 45 km (enkel resa).
  •  du antagits till nationellt program som finns inom
      samverkansområdet Värmland.
  •  du antagits till program som har riksintag (t ex
      riksidrottsgymnasium).
 
Besvärlig resväg
Om avståndet mellan hemmet och skolan är mindre än 45 km kan stödet beviljas om den totala restiden är minst två timmar per dag. Ange detta i ansökan som ”annat skäl”, och lämna en redogörelse över färdsätt och väntetider.
 
Ansökan  - Ansökningstider
Ansökan behandlas endast om den är försedd med datum och underskrift av elev och vårdnadshavare om elev är under 18 år. Även skolans stämpel och intyg om att eleven påbörjat sina studier den terminen det gäller.
 
Stödet beviljas inte, och ingen utbetalning sker heller, förrän korrekt ansökningshandling kommit in.
 
Om ansökan helt eller delvis har avslagits meddelas du per brev.
 
Ansökan ska vara Åmåls kommun tillhanda senast den 15:e i månaden för att stödet ska kunna utbetalas samma månad.
 
Ny ansökan måste lämnas för varje nytt läsår.
 
Stödet kan inte sökas retroaktivt för tidigare terminer än innevarande termin.
 
Ansökan insändes till:
Karlbergsgymnasiet, Schölinsgatan 7, 662 32 ÅMÅL
UTBETALNING
Utbetalningen sker till angivet bankkonto.
 
Beloppet beviljas för högst fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen och utbetalas senast den sista bankdagen i respektive månad. Första utbetalning sker i september och sista i maj.
 
Stödets storlek läsåret 2016 - 2017
Basbelopp 2016 = 44 300 kr
 
Avstånd/km         Kr/mån         0         -         44         1 450         45         -         84         1 610         85         -         124         1 770         125         -         174         2 030         175          -         224         2 210         225          -         599         2 340         600         -         899         2 470         900         -         1299         2 730         1300          -                  2 920         
Om inackorderingsförhållandena ändras mot vad som uppgivits i ansökan måste det omedelbart rapporteras till din hem-kommun. Likaså om du byter bankkontonummer.
 
Tänk på att stöd till inackordering endast betalas ut till dig som bedriver heltidsstudier och påverkas således om du blir av med ditt studiebidrag.
 
Om du inte anmäler ändringar eller lämnar felaktiga eller vilse-ledande uppgifter i din ansökan blir du återbetalningsskyldig på hela beloppet som felaktigt utbetalts.
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