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Inackorderingstillägg
Bakgrund
Elever folkbokförda i Östra Göinge kommun och som studerar på heltid (och har rätt till
studiehjälp) på annan ort och behöver bo på studieorten kan få ekonomiskt stöd, ett så kallat
inackorderingstillägg. Utöver kraven enligt skollagen kan kommunen anta egna lokala
riktlinjer. Stödet avser boende, fördyrat uppehälle samt resor till och från hemmet.
Inackorderingstillägg gäller för elever som går i kommunala gymnasieskolor och kommunal
vuxenutbildning i Skåne eller västra Blekinge (Karlshamn, Olofström, Ronneby eller
Sölvesborg), eller på en riksrekryterande gymnasieutbildning fram t.o.m. det första
kalenderhalvåret eleverna fyller 20 år.
Kommunens villkor för bidrag
Inackorderingstillägg kan beviljas om den totala dagliga restiden inklusive väntetid
(snabbaste resvägen med kollektivt färdmedel), mellan folkbokföringsadressen och
skolan, är minst 3 timmar tur och retur, eller att reseavståndet till skolan uppgår till
minst 50 km enkel resa, eller av annat skäl måste inackordera sig.
Inackordering pga annat skäl gäller exempelvis:





Om utbildningssamordnaren förordnar att eleverna skall vara inackorderade
Om man är elev vid idrottsgymnasium som godkänts av skolverket eller
annan utbildning där regeringen beslutat att hela landet skall vara
elevområde
Om elevens vårdnadshavare har flyttat till annan ort och om eleven bor
kvar för att fullfölja en tidigare påbörjad gymnasial utbildning
Personliga skäl styrkta av elevhälsopersonal eller socialtjänst

Övriga villkor:


Inackorderingstillägg och resebidrag kan inte kombineras. Erhåller man
skolbiljett/resekort eller resebidrag kan man inte samtidigt erhålla
inackorderingstillägg. Bidraget för inackordering innehåller ett bidrag för resor till
och från hemmet.
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Lagrum
Stöd till inackordering regleras i 15. kap. 32 § skollagen.
Ansökan varje nytt läsår
Stöd till inackordering söks för ett läsår i taget.
Ansökningsblankett på kommunens hemsida. Är eleven förstaårselev ska kopia på
antagningsbesked bifogas ansökan. Ansökningsblanketten ska skickas in senast 30
augusti för första utbetalning 25 september (vardagen närmast). Om blanketten lämnas
in efter detta datum, utbetalas pengar fr o m det datum blanketten kommer in. Sökta
bidrag beviljas inte retroaktivt för tidigare terminer.
Beslutet gäller läsårsvis, men kan hävas permanent eller under en period i förtid om
eleven avbryter sina studier eller inte längre har utgifter för resor och uppehälle.
Beslut beträffande inackorderingstillägg kan överklagas enligt 28 kap 5 § punkt 6
skollagen.
Stöd
Stöd till inackordering utgår med 1/30 av prisbasbeloppet det år som beslut fattas, för varje
kalendermånad som eleven bor inackorderad. Förvaltningen uppdaterar den bifogade bilagan
utifrån gällande prisbasbelopp.
Utöver ovanstående utgår tillägg enligt bilaga om avståndet från folkbokföringsadressen
till skolan med kommunikationsmedel är längre än 100 km, 200 km eller 500 km.
Utbetalning
Utbetalning av beviljat inackorderingstillägg sker 9 månader per läsår, i slutet av
september till slutet av maj. Stödet betalas ut via bankkonto den 25:e (vardagen närmast)
varje kalendermånad för perioden som är beviljad.
Fristående skola
Studerande vid folkhögskola och fristående gymnasieskola ansöker om stöd till
inackordering hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Resetillägg
Elever folkbokförda i Östra Göinge kommun och som har minst 4 km till närmaste hållplats
eller motsvarande kan ansöka om resetillägg. Resetillägg söks för ett läsår i taget och utgår
med belopp enligt bilaga. Detta bidrag beviljas i kombination med skolbiljetten/resekortet.
Lagrum
Stöd till resetillägg regleras i lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa resor, men
kommunen har stor frihet att själv bestämma formerna för detta.
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Ansökan varje nytt läsår
Ansökningsblankett på kommunens hemsida.
Ansökningsblanketten ska skickas in senast 30 augusti för första utbetalning 25
september (vardagen närmast). Om blanketten lämnas in efter detta datum, utbetalas
pengar fr o m det datum blanketten kommer in. Sökta bidrag beviljas inte retroaktivt för
tidigare terminer.
Beslutet gäller läsårsvis, men kan hävas permanent eller under en period i förtid om
eleven avbryter sina studier eller inte längre har utgifter för resor.
Beslut beträffande resetillägg kan överklagas enligt kommunallagens regler om
laglighetsprövning.
Utbetalning
Utbetalning av beviljat resetillägg sker 9 månader per läsår, i slutet av september till
slutet av maj. Stödet betalas ut via bankkonto den 25:e (vardagen närmast) varje
kalendermånad för perioden som är beviljad.

Resebidrag för annat färdmedel än kollektivtrafik
Skolbiljetten/resekortet kan inte bytas mot (kontant) resebidrag. Om särskilda skäl
föreligger kan dock undantag göras, vilket beslutas av verksamhetsområdeschef.
Resebidrag för annat färdmedel än kollektivtrafik kan beviljas om särskilda omständigheter
föreligger:
 Elever folkbokförda i Östra Göinge kommun och som har minst 6 km färdväg
(enkel resa) till skola och inte kan utnyttja allmänna kommunikationer
 Vid orimligt långa väntetider, mer än 3 timmar per dag räknat på den normala
skoldagen (08.00-15.30)
Lagrum
Stöd till resebidrag regleras i lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa resor, men
kommunen har stor frihet att själv bestämma formerna för detta.
Ansökan varje nytt läsår
Ansökningsblankett på kommunens hemsida.
Ansökningsblanketten ska skickas in senast 30 september för utbetalning 25 oktober
samt 25 mars (vardagen närmast). Sökta bidrag beviljas inte retroaktivt för tidigare
terminer.
Beslutet gäller läsårsvis, men kan hävas permanent eller under en period i förtid om
eleven avbryter sina studier eller inte längre har utgifter för resor.
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Beslut beträffande resebidrag kan överklagas enligt kommunallagens regler om
laglighetsprövning.
Utbetalning
Resebidrag för annat färdmedel än kollektivtrafik söks för ett läsår i taget. Beslut gäller
för varje enskild ansökan. Vid beviljat resebidrag utbetalas, via bankkonto,
skolbiljettens/resekortets värde 1 gång per termin, oktober och mars. Hela läsåret
beräknas till 9 månader och utbetalningen avser 4 månader för höstterminen och 5
månader för vårterminen.
Ändrade förhållanden
Elev är skyldig att meddela hemkommunen om förändringar som kan påverka
kommunalt ekonomiskt stöd (inackorderingstillägg, resetillägg och resebidrag för annat
färdmedel än kollektivtrafik). Kommunen kan komma att kräva återbetalning för elev
som tagit emot bidrag som denne ej varit berättigad till. Detta är ett myndighetsbeslut
som kan överklagas.
Exempel på förändringar som kan påverka:


Elev byter folkbokföringsadress



Elev avbryter studierna



Elev inte längre har utgifter för resor och uppehälle
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