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Inackorderingstillägg läsåret 2020-2021
Den som är folkbokförd i Stenungsund och som går gymnasial utbildning på
annan ort än i Stenungsund, kan få inackorderingstillägg eller bidrag till
dagliga resor mellan bostad och skola t.o.m. vårterminen det år man fyller 20.
Med gymnasial utbildning menas gymnasieskola och kommunal
vuxenutbildning på gymnasieskolenivå samt vissa andra utbildningar. Till
studerande utanför det offentliga skolväsendet (folkhögskolor, fristående
skolor, m fl) kan statligt inackorderingstillägg beviljas (CSN).
Inackorderingstillägg
Inackorderingstillägg kan beviljas om man på grund av lång resväg måste
inackordera sig på skolorten, samt om det föreligger särskilda skäl som inte är
att hänföra till socialtjänstens ansvarsområde. ”Lång resväg” innebär att
resvägen mellan föräldrahemmet och skolan skall vara sammanlagt minst två
timmar per dag om man inte är inackorderad.
Tillägget är ett bidrag till kostnaden för inackordering och hemresor och
bidragets storlek är därför beroende av reseavståndet mellan hemmet och
skolan. En förutsättning för att tillägget ska beviljas är att man faktiskt är
inackorderad på skolorten eller dess närhet samt att man studerar på heltid.
Kopia på hyreskontrakt eller motsvarande skall därför lämnas in tillsammans
med ansökan. Tillägget utgår inte om bidrag till dagliga resor mellan bostad
och skola har beviljats, inte heller under sommarferier eller studieuppehåll.
De elever som redan har kvitterat ut skolkort blir betalningspliktiga för
skolkorten för den del av läsåret som de får inackorderingstillägg.
Blir man antagen på så kallat Frisök utgår inget inackorderingstillägg. Man
får endast ersättning för dagliga resor, förutsatt att resvägen mellan
inackorderingsadress och skola är längre än 6 km enkel väg. Ansökan för
detta görs till Nösnäsgymnasiet.
Inackorderingstillägg beviljas heller inte om orsaken är att elevens föräldrar är
bosatta/vistas utomlands. Statligt inackorderingstillägg kan då sökas genom
CSN.
Följande avståndsgränser och ersättningsbelopp gäller för läsåret 2019-2020
Avstånd/km
0
- 84
85
- 224
225 - 1299
1300 -

Belopp/mån
1 480:1 770:2 160:2 350:-

Nösnäsgymnasiet
Gymnasievägen 2, 444 47 Stenungsund
0303-73 80 80 | expedition.nosnas@stenungsund.se

Bidrag kan beviljas för fyra månader på höstterminen och för fem månader på
vårterminen. Inackorderingstillägget utbetalas via bank.
Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet
Anmälan om adressändring, ändrad skolgång mm skall omgående göras till
Nösnäsgymnasiet. Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig
att återbetala beloppet.
Ny ansökan måste skickas varje läsår.
Vid frågor ring 0303-73 80 80.
Ansökan skickas till: Nösnäsgymnasiet, Gymnasievägen 2, 444 47
Stenungsund.
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