Information till ansökan om inackorderingsbidrag
Du som går i gymnasial utbildning kan få inackorderingsbidrag till och med vårterminen det år du
fyller 20 år.
Du ansöker om inackorderingsbidrag hos din hemkommun. Ansökan lämnas till Torsby kommun,
60. Stjerneskolan, 685 80 Torsby.
Sista ansökningsdag för läsåret 2014/15 är
2015-06-30 och du måste söka inför varje nytt läsår.
För att du skall få inackorderingsbidrag krävs att du
är folkbokförd i Torsby kommun och att du studerar
på heltid.
OBS! Inackorderingsbidrag kan ej utgå samtidigt
med någon form av resebidrag.

Intyg från skolan
Skolans handläggare (kurator, studie- o yrkesvägledare, mentor eller motsvarande) skall på
ansökan bekräfta studierna.

Inackorderingsbidrag trots att den
utbildning som du skall gå finns på
din hemort
Detta gäller exempelvis om du är elev vid
idrottsgymnasium eller vid annan utbildning där
regeringen har beslutat att hela landet skall vara
elevområde.

Inackorderingsbidrag för studier vid friskolor
handläggs av CSN.

Om dina föräldrar har flyttat till en annan ort och du
bor kvar för att fullfölja en påbörjad utbildning kan
inackorderingsbidrag beviljas. Som regel bör dock
studierna ha bedrivits minst en termin.

Bidrag utbetalas för högst nio månader under ett
läsår. Utbetalning sista bankdag i varje månad med
början i september.

Inackordering på hemorten

Aktuella belopp läsåret 2014/2015:
Avstånd i km

Ers i kr/mån

0 – 44

1.480:-

45 – 224

1.770:-

225 –

2.350:-

Inackorderingsbidrag kan beviljas för inackordering
på hemorten om dina föräldrar vistas utomlands
under huvuddelen av året men du bor kvar i Sverige.

Val av inackorderingsort
Det förutsätts att du inackorderar dig på skolorten
eller i dess närhet.

Elever mottagna i 1:a hand
Tidskrävande resväg
Inackorderingsbidraget är ett bidrag till kostnaden
om du på grund av besvärlig resväg måste
inackordera dig på skolorten.
Den totala restiden fram och åter skall vara minst 2
timmar per dag i förhållande till skolans
ramschema. I ansökan skall lämnas redogörelse
över färdsätt och väntetider.
”Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och
resor till och från hemmet” enl 15 kap 32§ i
skollagen.

För elever som blir mottagna i 1:a hand utgår
inackorderingsbidrag enl. ovanstående
avståndstariff. Gäller ej friskolor. För elever som har
blivit mottagna i 2:a hand (utanför Värmlands län)
utgår inget inackorderingsbidrag.

Övrigt
Om inackorderingsförhållandena ändras mot vad
som uppgetts i ansökan måste ändringarna
omedelbart rapporteras till Torsby kommun,
Stjerneskolan, tfn 0560-163 22. För mycket utbetalt
i inackorderingsbidrag kan komma att återkrävas.

Inackordering p.g.a praktik
Om du tillfälligt behöver inackordera dig på praktikorten gäller samma krav som för annan inackordering, men du får dock behålla busskortet under APUperioden.

De uppgifter du lämnar kommer att registreras i ett dataregister.
Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i
personuppgiftslagen (PUL). Mer information se www.torsby.se/pul

