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Information STUDIESTÖD

*studiehjälp *busskort *resebidrag *inackorderingsbidrag__________________
Studiehjälp
Elever i gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning eller påbyggnadsutbildning, får studiehjälp från och med
kvartalet efter det att eleven fyllt 16 år till och med första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år. Studiehjälpen är
för närvarande 1050 kronor per månad och utbetalas under tio månader, fyra månader på hösten och sex månader
på våren. För att få studiebidrag för tio månader måste du studera på heltid under minst nio månader under läsåret.
Om du skulle skolka får du inte den tionde månadsutbetalningen. Skolan rapporterar eleverna till CSN, Centrala
Studiestödsnämnden, som sedan betalar ut bidraget via bank. Din skola kan lämna ytterligare information om
studiehjälp från CSN samt om annat statligt studiestöd.
Observera att indragen studiehjälp på grund av att du ej fullföljer studierna som planerat kan påverka din familjs
ekonomiska situation genom att t ex flerbarnstillägg kan försvinna och bostadsbidragets storlek kan förändras.

_________________________________________________________________________________________

Busskort/årskort
För elev som har rätt till studiehjälp enligt ovan skall hemkommunen, om färdvägen mellan hemmet och skolan är
minst sex kilometer, ansvara för elevens kostnader för dagliga resor mellan hemmet och skolan.
Om du är berättigad till gratis resor och kan åka kollektivt till och från skolan får du ett busskort som gäller för
hela läsåret. Busskortet är giltigt för två resor per dag måndag-fredag. Busskortet kvitterar du ut på din skola.
Kvittensen innebär en försäkran att du uppfyller villkoren för att vara berättigad till busskort. Under de första fem
dagarna på läsåret får du åka utan busskort om du uppfyller villkoren ovan.
Busskortet är personligt. Överlåtelse till annan person är straffbart. Om du glömt kortet får du själv betala
resan kontant på bussen.
_________________________________________________________________________________________

Kontant bidrag till anslutningsresa
Om du är berättigad till busskort/årskort och har minst 6 km till närmaste busshållplats kan du efter ansökan få ett
extra resebidrag med 222 kronor per månad.
__________________________________________________________________________________________

Kontant resebidrag
Kontant resebidrag kan utgå om allmänna kommunikationer saknas så att busskort/årskort inte kan utnyttjas och
färdvägen (enkel resa) bostad – skola uppgår till minst 6 km. Resebidrag beviljas för hela månader, fyra månader
på höstterminen och fem månader på vårterminen.
För närvarande är bidraget 510 kronor per månad.

______________________________________________________________________________________

Inackorderingsbidrag
Du som är elev vid gymnasieskolan kan få inackorderingsbidrag om du studerar på heltid och är under 20 år
(bidraget gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år). För de elever som tagits in i andra hand, s.k.
fritt sök, har hemkommunen ingen skyldighet att lämna ekonomiskt stöd för inackordering. Om du studerar på
fristående gymnasieskola, folkhögskola eller riksinternat söker du inackorderingstillägg via CSN.

För elever folkbokförda i Växjö kommun gäller nedanstående regler.
Du skall ha lång och besvärlig skolväg, så att dagliga resor med allmänna kommunikationsmedel inte kan ske.
Om en av följande förutsättningar är uppfylld kan du få inackorderingsbidrag.
Med restid avses tiden från det du lämnar hemmet till normal skoldags början, kl 08.00 och tiden från
normal skoldags slut, kl 16.00, till dess du är hemma. Det är alltså inte ditt individuella schema som gäller.



Din skoldag inkl res- och väntetid uppgår till minst 11 tim 3 dagar/vecka.
Din restid inkl väntetider uppgår till minst 3 tim/skoldag. Om restiden någon dag är kortare än 3 tim
måste den sammanlagda tiden per vecka uppgå till 15 tim.

Bidraget ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt kommunens beslut. Bidraget utgår med lägst 1/30 av
gällande prisbasbelopp per månad.
Om du beviljas inackorderingsbidrag utgår det för närvarande
med vidstående belopp per månad beroende på avstånd i km
mellan hemmet och din skola.

Avstånd i km
hemmet-skola
0-65
66-130
131-260
261-520
521-

Kr/ månad
1480:1630:1780:1930:2080:-

Inackorderingsbidraget kan också beviljas om särskilda omständigheter föreligger. I sådana fall skall till ansökan
bifogas ett intyg från kurator, där synnerliga skäl styrks.
OBS! Utbetalas endast om eleven verkligen är inackorderad och studerar på heltid. Tillsammans med
ansökan skall kopia på hyreskontrakt bifogas.
____________________________________________________________________________________________

Ändrade förhållanden
Elev som uppbär studiestöd är skyldig att omedelbart anmäla eventuella förändringar som studieavbrott, byte av
skola eller folkbokföringsort m m eftersom detta kan ändra förutsättningarna för beviljat stöd.
Utkvitterat busskort/årskort som du inte längre är berättigad till återlämnas till skolans elevexpedition.
Elev som uppbär kontant stöd för resor eller inackorderingsbidrag skall omedelbart meddela förändrade
förhållanden till utbildningsförvaltningen.
Kontant bidrag kan aldrig kombineras med inackorderingsbidrag.
Återbetalningsskyldighet föreligger för elev som mottagit bidrag som hon/han ej varit berättigad till.
____________________________________________________________________________________________

Ansökningsblankett
Blanketten finns för utskrift på Växjö kommuns hemsida, du kan också hämta den i kommunens kontaktcenter
eller skriva/ringa till utbildningsförvaltningen. Eller kontakta kurator/ annan ansvarig på respektive skola.
Blanketten skickas till Utbildningsförvaltningen senast den 15 september. Inträffar förändringar under terminen
kan blanketten lämnas då.
Beviljas du kontant resebidrag/inackorderingsbidrag utgår det normalt 9 månader per läsår (4 mån på hösten och
5 mån på våren). Första utbetalningen sker normalt omkring den 27 september via Swedbank. Vill du ha bidraget
överfört till annan bank, kontakta Swedbank. För omyndig elev utbetalas beviljat stöd till vårdnadshavaren.
OBS ! Ansökan måste göras inför varje nytt läsår.

____________________________________________________________________________________________
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