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VEM KAN FÅ RG-BIDRAG?

Rg-bidrag kan du få om du studerar på
riksgymnasierna för döva och hörselskadade
i Örebro (RGD/RGH), eller på en gymnasieskola som är speciellt anpassad för svårt
rörelsehindrade ungdomar (Rh-utbildning).
Du kan få bidraget om du inte kan bo
hemma när du studerar. Ditt föräldrahem
måste då ligga så långt bort från skolan att
det tar minst två timmar per dag att resa.
Du kan också få bidraget om du har andra
skäl att bo tillfälligt på studieorten under
studietiden.
VILKA KOSTNADER
TÄCKER RG-BIDRAGET?

Du kan få Rg-bidrag för resor, mat, boende
och annan service i samband med ditt boende. Du kan också få bidraget om du med
hänsyn till din funktionsnedsättning har
merkostnader i samband med din utbildning.
Vilka kostnader som ger rätt till Rgbidrag kan du läsa mer om under rubriken
”Mat och boende”.
Om du får aktivitetsersättning från
Försäkringskassan, får du Rg-bidrag bara
för den del av dina kostnader som överstiger din aktivitetsersättning.
FÖR VILKEN TID
KAN DU FÅ RG-BIDRAG?

Du kan få Rg-bidrag för fyra månader
under höstterminen och för fem månader
under vårterminen.
VAD HÄNDER OM DU FÅR
ANDRA ERSÄTTNINGAR?

Du får Rg-bidrag för kostnader som du
inte får ersättning för på annat sätt, exempelvis genom kommunalt stöd för inackordering eller bostadstillägg. Om du får sådana stöd minskar vi Rg-bidraget med
samma summa. Om du läser på RGD/
RGH är din hemkommun skyldig att ge
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stöd för inackordering till och med vårterminen det år du fyller 20.
Vad kan du få Rg-bidrag för om
du har annan ersättning?

Om du har aktivitetsersättning ska du i
första hand använda de pengarna till boende och service. De ska också användas till
mat om det inte ingår i boendet. Om aktivitetsersättningen inte täcker kostnaden
för boende, service och mat, får du Rgbidrag för mellanskillnaden.
Har du pengar kvar efter att du har
betalat boende, service och mat, får du
också betala hemresorna själv. Kan du betala några men inte alla hemresor med din
aktivitetsersättning, får du Rg-bidrag för
resterande resor.
NÄR BETALAR
VI UT RG-BIDRAGET?

Rg-bidraget för mat, boende och annan
service betalar vi ut i förskott, en gång i
månaden. Bidraget får du den 25 varje
månad under tiden augusti–april (nio månader).
Om det finns särskilda skäl betalar vi ut
pengarna på annat sätt. Vi gör dock utbetalningarna för högst ett kalenderhalvår i
taget.
Rg-bidraget för resor kan du få antingen kontant eller som biljett eller färdhandling. Kontant ersättning betalas ut
i efterskott, när du har lämnat in en reseräkning.
TILL VEM BETALAR
VI UT RG-BIDRAGET?

Rg-bidraget betalar vi ut till dina föräldrar
eller annan vårdnadshavare. När du har
fyllt 18 år betalar vi ut bidraget till dig.
Ersättning för mat, boende och annan
service kan vi dock betala ut direkt till organisatören. Exempelvis betalar vi direkt till
kommunen om du har Rg-bidrag för boende som du har fått genom Örebro kom-

mun. Vi kan också betala ut bidraget till
någon annan än den ordinarie betalningsmottagaren, exempelvis en ledsagare.
MAT OCH BOENDE

Rg-bidrag kan du få för mat och boende på
studieorten.
Riksgymnasierna i Örebro

Om du är studerande vid riksgymnasierna
i Örebro, kan du också få Rg-bidrag för
annan service i samband med boendet.
Om du bor i någon av Örebro kommuns
boendeformer kommer CSN och Örebro
kommun överens om den summa som anses
vara skälig för kostnader för boende, mat
och annan service. Om du har en annan
form av boende, får du Rg-bidrag för dina
boendekostnader om dessa är skäliga med
hänsyn till prisläget på orten.
Om mat inte ingår i hyran eller avgiften, beräknar vi kostnaden för mat till
1 300 kronor per månad.
Rh-gymnasier

Om du är studerande vid ett Rh-gymnasium kan du få ersättning för skäliga kostnader för mat och boende. Vad som är
skäliga kostnader har Specialpedagogiska
skolmyndigheten (SPSM) bestämt i förväg.
RESOR

Rg-bidrag kan du få för
• resa från din ordinarie bostadsort till din
studieort när läsåret börjar
• resa från din studieort till din ordinarie
bostadsort när läsåret slutar
• tur-och-returresor mellan studieort och
ordinarie bostadsort under läsåret
• dina resor mellan studieorten och en
anhörigs ordinarie bostadsort
• en anhörigs resor mellan hans eller hennes ordinarie bostadsort och din studieort
• dagliga resor mellan din bostad på studieorten och skolan.

Bidraget täcker högst 18 tur-och-returresor under läsåret mellan din ordinarie
bostadsort och studieort.
Ordinarie bostadsort

Ordinarie bostadsort är den ort där du eller
din anhörig är permanent bosatt.
Vem räknas som anhörig?

Som anhörig räknas förutom dina föräldrar
bland annat:
• din stödfamilj
• sambo på hemorten
• far- och morföräldrar
• syskon.

de färdsätt som med hänsyn till din funktionsnedsättning och övriga omständigheter är billigast. Beräkningen leder till att
du kan få bidrag för ett visst antal resor,
upp till en viss summa. Om du reser med
ett dyrare färdsätt än det billigast möjliga
med hänsyn till din funktionsnedsättning,
får du färre resor.
Varje resa kan bytas ut mot att du reser
mellan studieorten och en anhörigs ordinarie bostadsort eller mot att en anhörig
reser mellan sin ordinarie bostadsort och
din studieort. Även om en sådan resa blir
dyrare eller billigare blir antalet resor lika.

Dagliga resor på studieorten
Färdsätt

Biljetter i stället för kontanter

Rg-bidrag till resor får du i första hand i
form av biljetter eller annan färdhandling.
Du behöver bara betala kontant om du
inte kan använda din biljett eller färdhandling.
Endast resor i Sverige

Rg-bidrag kan du bara få för resekostnader
inom Sverige.
Hur beräknar CSN kostnaden?

CSN beräknar alltid kostnaden för dina
resor mellan studieorten och din ordinarie
bostadsort. Vi gör beräkningen för det eller

hänsyn till om en resa med det billigaste
alternativet måste påbörjas orimligt tidigt
eller avslutas efter klockan 23.
Om du har särskilda skäl kan CSN i
undantagsfall ersätta resor med bil. Ersättningen är 18 kronor per mil.
Om den totala kostnaden för en turoch-retur-resa är mindre än 50 kronor, kan
du inte få Rg-bidrag för resekostnaderna.
Du får också bidrag till kostnader för lokala
resor på båda orterna när du reser mellan
studieorten och bostadsorten, om resekostnaden per gång är minst 50 kronor.

Du får Rg-bidrag för det färdsätt som blir
billigast med hänsyn till din funktionsnedsättning. För dig som inte är rörelsehindrad innebär det att du får resa med
allmänna färdmedel eller flyg.
Du måste alltid utnyttja normala rabatter om det är möjligt. I undantagsfall
kan du få bidrag för ett dyrare färdsätt. Då
måste du antingen göra en avsevärd tidsvinst som är av stor betydelse för dig, eller
ha andra särskilda skäl. Du som inte är
rörelsehindrad får bidrag för ett dyrare
alternativ om resan med det billigaste alternativet tar längre tid än sex timmar. Vi tar

Bidrag för dagliga resor på studieorten får
du normalt av din hemkommun. Om du
inte får kommunalt bidrag eller om det inte
täcker dina kostnader, kan du få Rg-bidrag
i stället. Det får du för dagliga resor med
allmänna färdmedel på studieorten om
färdvägen är minst sex kilometer mellan
boendet och skolan. Vi kan med hänsyn till
din funktionsnedsättning göra undantag
från dessa krav.
Ledsagare

Om du behöver en ledsagare när du reser,
kan du få bidrag för ledsagarens resekostnader.

CSN nr 1067A/1602

Kontakta oss om du har frågor
E-posta oss
rgbidrag@csn.se

Ring oss
016-17 53 30, mån–fre 9.30–12.00, 13.00–15.00

Faxa till oss
016-17 53 01

Skriv till oss
CSN, Box 488, 631 06 Eskilstuna

Läs mer på
www.csn.se/rg-bidrag

