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 hemresor. 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 ske i
september och sista i maj.
Stödets storlek läsåret 2013/2014
Basbelopp 2013 = 44 500 kr
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Om inackorderingsförhållandena ändras mot vad som uppgivits i ansökan måste det omedelbart rapporteras till din hemkommun. 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 vilseledande uppgifter i din ansökan blir du återbetalningsskyldig
på hela beloppet som felaktigt utbetalts.

