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Lärande

Att ansöka om inackorderingstillägg
Vad är inackorderingstillägg?

Inackorderingstillägget är ett ekonomiskt bidrag till dina kostnader för
inackordering och hemresor om du har lång eller besvärlig resväg till din skola.
Inackorderingstillägget för kalenderåret 2021 utbetalas med 1 610 kronor/månad.
Beloppet utgör 1/30 av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för 2021 är fastställt till
48 300 kronor.
Vem kan ansöka?

Inackorderingstillägg kan sökas av dig som går i gymnasieskolan, gymnasial
vuxenutbildning eller påbyggnadsutbildning till och med första kalenderhalvåret
det år du fyller 20 år. Det finns ingen nedre åldersgräns.
Elever vid gymnasial vuxenutbildning eller påbyggnadsutbildning kan söka endast
i de fall hemkommunen ansvarar för utbildningskostnaderna.
Villkor

För att beviljas inackorderingstillägg krävs att du på grund av lång eller besvärlig
resväg måste vara - och i praktiken är - inackorderad på skolorten. Hyreskontrakt
eller annat intyg från hyresvärd skall bifogas ansökan.
Elev som antagits genom andrahandsmottagning, så kallat frisök, har inte rätt till
inackorderingstillägg. Detta gäller även elev som går på Rh-anpassad utbildning
samt utlandssvenska elever som får studiehjälp i form av inackorderingsbidrag
enligt studiestödslagen (1999:1395).
Lång resväg

LERUM1000, v2.1, 2013-02-21

Med lång resväg avses när reseavståndet från hemmet till skolan är minst 40
kilometer.
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Besvärlig resväg

Med besvärlig resväg avses när den totala restiden är minst tre timmar per dag,
även om avståndet mellan hemmet och skolan är mindre än 40 kilometer.
Med restid avses tiden från det du lämnar bostaden till dess skoldagen börjar samt
tiden från skoldagens slut till dess du kommer hem. Du ska alltid ange de tider då
ordinarie skoldag börjar och slutar. Här avses alltid de tider då skoldagen normalt
börjar och inte din egen skoldag om denna avviker från skolans normala tider.
Resorna förutsätts ske med allmänna kommunikationsmedel.
Val av inackorderingsort

Det förutsätts att du inackorderar dig på skolorten eller i dess närhet. Med detta
avses en inackorderingsadress som ligger mindre än 40 kilometer från skolan och
medger en total restid som understiger tre timmar per dag.
För hur många månader kan man söka inackorderingstillägg?

Inackorderingstillägg beviljas normalt för fyra månader på höstterminen och fem
månader på vårterminen.
När söks inackorderingstillägget?

Inackorderingstillägget söks inför varje läsår, men kan också prövas i efterhand
för närmast föregående termin.
Utbetalning

Utbetalning sker i efterskott månadsvis, vanligen sista bankdagen i månaden.
Konto ska anges i ansökan.
Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet. Om du beviljas
inackorderingstillägg och redan har erhållit terminskort för dagliga resor, ska du
omedelbart återlämna terminskortet. I annat fall blir du återbetalningsskyldig.
Vid ändrade förhållande, till exempel om inackordering upphör, ska detta
omgående meddelas hemkommunen. Om du tar emot inackorderingstillägg utan
att vara berättigad till detta, blir du återbetalningsskyldig för utbetalt belopp.
Beslut om inackorderingstillägg grundar sig på de uppgifter du lämnar i din
ansökan. Dessa behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen.
___

