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Allmänt
Elever som går i kommunal gymnasieskola i annan kommun än sin hemort kan få visst
ekonomiskt stöd för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet (15 kap.
32 § skollagen (2010:800)). Inackorderingstillägg kan eleven få tom vårterminen det år
man fyller 20 år.
Elever som studerar på fristående gymnasieskola eller riksinternat ansöker om bidrag för
inackordering hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Villkor
För att beviljas inackorderingstillägg ska följande villkor vara uppfyllda:
 Eleven ska vara folkbokförd i Bollebygds kommun
 Avståndet mellan hemmet och gymnasieskolan är minst 40 km eller att resvägen
är besvärlig och den totala restiden på en dag är minst 3 timmar. Restid beräknas
från att eleven lämnar hemmet till dess skoldagen börjar samt från skoldagens slut
till dess eleven kommer hem. Utgångspunkten är när ordinarie skoldag börjar och
slutar.
 Eleven är inackorderad på studieorten eller i närheten av denna.
 Eleven studerar på heltid på kommunal gymnasieskola.
 Elevens boende får inte till mer än hälften bekostas av stat, kommun eller
landsting.
Elev som antagits genom andrahandsmottagning, så kallat frisök, är inte berättigad till
inackorderingstillägg.
Eleven är inte berättigad till både inackorderingstillägg och skolbusskort mellan skolan
och hemmet.

Ersättning
Inackorderingstillägget utgår med 1/30 av prisbasbeloppet. Ersättningen utbetalas
månadsvis för varje hel månad som eleven bor inackorderad.

Övrigt
Inackorderingstillägg utbetalas inte för praktik som ingår i utbildningen, undantag kan
göras om skolan endast kan erbjuda en praktikplats som medför en lång och besvärlig
resväg.
Elev som erhåller inackorderingstillägg är skyldig att omgående anmäla om förhållanden
som påverkar rätten till inackordering ändras. Observera att inackorderingstillägget är
knutet till studiegång och inte hyresförhållanden. Felaktigt lämnade uppgifter medför
återbetalningsskyldighet.
Elever som enligt riktlinjerna inte har rätt till inackorderingstillägg men som anser att de
har särskilda skäl kan lämna ansökan för prövning.
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Elever som läser sin gymnasieutbildning på distans har möjlighet att få visst ekonomiskt
stöd för övernattning och resor till skolan vid obligatoriska inslag i utbildningen.
Ansökan om inackorderingstillägg ska göras på avsedd blankett som finns på Bollebygds
kommuns hemsida, ansökan ska vara Bollebygds kommun tillhanda senast 15 september
för respektive läsår. Ansökan ska skickas till:
Bollebygds kommun
Bollebygdskolans expedition
517 83 Bollebygd

