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Övrigt
Inackorderingsavgift
Elever på elevhemmet får betala inackorderingsavgift (för mat 
och logi) 9 månader per läsår, under perioden september till maj. 
Avgiftens storlek bestäms för ett år i taget, Just nu är den 3 000 kr. 

Inackorderingsavgiften betalas i efterhand, med en månads förskjut-
ning. RG-bidraget betalas däremot ut i förskott. I april får man sin 
sista RG-bidragsutbetalning, som skall användas till inackorderings-
avgiften i slutet av maj.

Hjälpmedel
Skola och elevhem tillhandahåller basutrustning. Om du som elev 
behöver personliga, specialanpassade hjälpmedel är det ditt hem-
landsting eller hemkommun som bekostar dessa. 

Habiliteringspersonalen på Riksgymnasiet har kontakt med din 
hemhabilitering/hjälpmedelscentral så att dina hjälpmedel fun-
gerar under studietiden. Tänk på att inkludera en ansvarsförsäkring 
i er hemförsäkring som kan täcka kostnaderna om t ex hjälpmedlet 
blir stulet eller om det skadas på grund av ovarsam hantering. Riks-
gymnasiet har inga försäkringar för detta. 

Frågor om hjälpmedel under studietiden kan besvaras av: 

Arbetsterapeuter: 031-332 04 08, 031-332 03 86 
Logoped: 031-332 04 16 
Fysioterapeut: 031-332 04 11, 031-332 04 13

Försäkringar på elevhemmet
Det är viktigt att du försäkrar dina privata ägodelar (dator, kläder 
mm.) som du tar med dig till elevhemmet. Du kan antingen teckna 
en egen hemförsäkring eller ansluta dig till vårdnadshavares hem-
försäkring. Kontakta försäkringsbolag för rådgivning.
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Ekonomiskt stöd
Tillfällig föräldrapenning
Vårdnadshavare till barn som studerar på Rh-anpassad utbild-
ning har rätt att ta ut tillfällig föräldrapenning när ungdomen är 
sjuk. Detta fram till slutet av vårterminen då barnet fyllt 23 år.

Ungdomen måste dock tillhöra LSS personkrets men behöver 
inte ha aktuella insatser för närvarande.

Till sjukdom räknas det som medför att ungdomen inte kan vistas  
i skolan pga sjukdom (kraftig förkylning, magsjuka, influensa etc).

Omvårdnadsbidrag
Vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning kan få Om-
vårdnadsbidrag från Försäkringskassan. Bidraget baseras på den 
omvårdnad och tillsyn ditt barn behöver utöver vad som är vanligt 
för barn i samma ålder utan funktionsnedsättning.

Merkostnadsersättning
Du kan även ansöka om Merkostnadsersättning från Försäkrings-
kassan, ett bidrag som söks för att man har merkostnader till följd 
av sitt barns funktionsnedsättning. I ansökan beskrivs merkostna-
derna för barnet, därefter  bedömer Försäkringskassan vilka mer-
kostnader som godtas. För att få Merkostnadsersättning skall  
du ha, av Försäkringskassan godkända, merkostnader på minst 
11 625 kr per år. 

Efter juni det år eleven fyller 19 år upphör vårdnadshavarnas 
eventuella Omvårdnadsbidrag. Merkostnadsersättning fortlöper så 
länge ungdomen går på gymnasiet, dvs så länge vårdnadshavarna 
är underhållsskyldiga, dock längst till det att barnet är 21 år.  

När eleven har slutat gymnasiet, eller fyller 21 år, kan eleven 
själv ansöka om Merkostnadsersättning för sina merkostnader. 

Om beslutet om skolresor ej är taget innan skolstart får du stå 
för resekostnaden själv alternativt ordna annat färdsätt till och 
från skolan. 

Hemresor (för dig som bor på elevhem)
Se ”Rg-bidrag” på sidan 4

Resor inom Göteborg (för dig som bor på elevhem)
För dig som bor på elevhem under gymnasietiden är det viktigt att 
du kan anlita färdtjänst i Göteborg. Du behöver kontakta Färdtjänst-
handläggare i din hemkommun och ansöka om ”resor i annan kom-
mun”. För varje resa betalar du en egenavgift som din hemkommun 
fastställt. 

Sjukresor
Om du har färdtjänsttillstånd inom Västra Götalandsregionen  
eller har fått tillstånd från din hemkommun att åka färdtjänst i 
Göteborg kan du i samband med läkarbesök på studieorten be-
ställa sjukresor hos Västtrafik. 

Beställning av sjukresa görs på telefon: 020-91 90 90

Riksfärdtjänst  
Du kan ansöka om riksfärdtjänst för fritidsresor. Detta ansöker 
du om hos din hemkommun. De kan bevilja riksfärdtjänst om du, 
på grund av din funktionsnedsättning, måste åka på ett särskilt 
kostsamt sätt. 

Behöver du ha med dig ledsagare på resan ansöker du även om 
detta. I ansökan skall du även ange om du behöver ha med dig 
hjälpmedel så som manuell rullstol, permobil eller el-moped. 

Om du blir beviljad riksfärdtjänst får du betala en egenavgift för 
resan som din hemkommun bestämmer. 

 
36

 



RG-bidrag och aktivitetsersättning
Om man söker och blir beviljad aktivitetsersättning skall detta bidrag 
användas till att betala inackorderingsavgiften på elevhemmet och 
till hemresor så långt pengarna räcker.  Man måste anmäla till CSN 
att man blivit beviljad aktivitetsersättning. De gör då en ny uträkning 
på hur många hemresor man själv beräknas kunna betala med sin 
aktivitetsersättning efter att elevhemsavgiften är betald. CSN gör en 
individuell bedömning av hur många resor man blir beviljad. 

Studiebidrag
Från och med 16 år ålder får elever, utan särskild anmälan, studie-
bidrag istället för barnbidrag. Studiebidraget är 1 250 kr/månad och 
betalas ut 10 månader/läsår. Du får bidraget till och med vårterminen 
det år du fyller 20 år. Studiebidraget betalas ut av CSN.

Tilläggsbidrag 
Om du har Aktivitetsersättning från Försäkringskassan och rätt till 
Rg-bidrag har du även rätt till tilläggsbidrag från CSN från och med 
hösten det år du fyller 20 år. Det bidraget får du eftersom du inte 
kan ha studiemedel och Aktivitetsersättning samtidigt. Detta bidrag 
behöver du inte ansöka om utan det utbetalas automatiskt. 

Resor
Resor till skolan (för dig som bor hemma)
Det är hemkommunen som beviljar skolresor. När du fått ditt an-
tagningsbesked till Riksgymnasiet, ta direkt kontakt med den som 
ansvarar för skolresor på utbildningsförvaltningen i din hemkommun. 
Informera dem om att du skall börja vid Riksgymnasiet samt ansök 
om skolresor.

När du fått ditt beslut om skolresor kontakta Riksgymnasiets elevas-
sistenter. De hjälper dig då att boka resorna. Telefon: 031 – 367 15 22. 

Aktivitetsersättning
Från och med 1 juli det år du fyller 19 år kan du ansöka om aktivitets-
ersättning hos Försäkringskassan om din skolgång är förlängd pga din 
funktionsnedsättning.

Bostadstillägg 
Du som har aktivitetsersättning har också rätt att ansöka om bostads-
tillägg. Det kan man få om man bor hemma hos sina vårdnadshavare, 
oavsett om de bor i lägenhet eller hus. Man kan också få bostadstillägg 
om man bor på elevhem. I det senare fallet behöver man ett kontrakt 
på elevhemsboendet där det framkommer hur mycket man betalar i 
boendekostnad per månad.  

Du ansöker om bostadstillägget hos Försäkringskassan. 

Rg-bidrag
Du som är riksgymnasieelev och bor på elevhem kan få RG-bidrag till 
kostnader för inackorderingsavgifter (9 mån/år) samt för hemresor. 
Du söker RG-bidraget varje läsår och det betalas ut till vårdnadsha-
vare eller direkt till myndig elev. 

För resor mellan hemort och utbildningsort kan du få bidrag till 
kostnader för högst 36 enkelresor per läsår samt resa mellan hemorten 
och skolan vid läsårets början och slut. I stället för att du åker hem kan 
en familjemedlem få bidrag för att resa till dig. 

Ansökan skickas hem till dig från CSN efter att du fått antagnings-
beskedet och ska återsändas till adress: 

CSN 
Box 488, 631 06 Eskilstuna 
För frågor ring CSN: 016-17 53 30 
rgbidrag@csn.se
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