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Ansökan om inackorderingsbidrag för gymnasieelever
När du bor och studerar på annan ort än din hemort kan du ansöka om ett inackorderingsbidrag för
din boendekostnad. Du kan få inackorderingsbidrag till och med första halvåret det år du fyller 20
år. Ansökan gäller endast för ett läsår, därför måste det sökas om inför varje hösttermin.
Om du studerar på en fristående gymnasieskola eller folkhögskola ska du söka
inackorderingsbidraget hos CSN, Centrala studiestödsnämnden

För att kunna söka inackorderingsbidrag ska du:
•
•
•
•
•

Vara heltidsstuderande och ha rätt till studiebidrag
Ha minst 60 km resväg till din skola
Vara inackorderad på skolorten
Inte samtidigt få bidrag för resor
Ha ett intyg, en så kallad försäkran från din skola

För att du ska få bidraget ska du skicka eller lämna in en ansökan om inackorderingsbidrag och en
försäkran från skolan till Eskilstuna direkt i Värjan på Alva Myrdals Gata 5. Blanketterna finns att
hämta från esilstuna.se eller hos Eskilstuna direkt.
Inackorderingsbidraget är 1/30 av det aktuella prisbasbeloppet. Bidraget beviljas för fyra månader
under höstterminen och fem månader under vårterminen (september-maj). Inackorderingsbidraget
betalas ut en gång per månad i förskott. Endast vid avslag skickar vi hem ett meddelande om beslut.
Avbrutna studier eller minskad studietakt
Om du avbryter dina studier eller om omfattningen på studierna minskar från heltid till deltid har du
inte längre rätt till ersättning. Ta kontakt med Eskilstuna direkt så informerar de dig hur du ska göra
för att betala tillbaka resterande del av utbetald ersättning. Tar du felaktigt emot
inackorderingsbidrag blir du återbetalningsskyldig.
Studier i annan stad än hemorten när utbildningen även finns på hemorten (frisök)
Om du studerar i en annan stad än din hemort och motsvarande utbildning även finns där du normalt
bor kan du inte få inackorderingsbidrag. Däremot har du möjlighet att söka resebidrag om du reser
mellan hemorten och skolan varje dag. Läs mer om resebidrag på eskilstuna.se
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Nationella idrottsutbildningar (NIU)
För elever som blir antagna till NIU i andra kommuner, kan andra regler gälla. Ta kontakt med din
studie- och yrkesvägledaren.
Busskort inom Eskilstuna
Du har även rätt att få elevkortet som ger dig fyra bussresor per dag inom Eskilstuna kommuns
gränser. Det elevkort som du fått tidigare fungerar under höst- och vårterminen. Om du behöver ett
nytt så meddelar du det på ansökan som du skickar till Eskilstuna direkt, och får sedan hämta ut
kortet hos dem på Värjan.

Sista ansökningsdag
Ansökan som gäller hela läsåret ska vara kommunen tillhanda senast den 31 oktober Ansökan som
enbart gäller för vårterminen ska vara kommunen tillhanda senast den 28 februari. Ansökningar som
kommer in senare beviljas och utbetalas med en månads retroaktivitet från ansökans ankomstdatum
till kommunen.
Skicka din ansökan till:
Eskilstuna kommun
Eskilstuna direkt
Alva Myrdals gata 5
632 20 ESKILSTUNA

För mer information kontakta
Eskilstuna direkt på telefon 016- 710 10 00 eller Pia Karlsson telefon 016-710 29 38
Du hittar även mer information på eskilstuna.se

Fax

Mobiltelefon

