Regler för inackorderingstillägg
Till elever som behöver inackordering till följd av skolgången skall hemkommunen
lämna ekonomiskt stöd. Detta gäller för elever i den kommunala gymnasieskolan.
Skyldigheten gäller till och med det första kalenderhalvåret det år då eleverna fyller 20 år. Stödet
avser boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Månadsbeloppet är 1/30 av
basbeloppet för varje hel kalendermånad under vilken eleven är inackorderad (skollagen 5 kap
33 § samt 11 kap 21 §)
Utbetalningen sker till den bank och det konto som anges på ansökan. Ange även bankens
clearingnummer. Anges inte bankkonto sänds ersättning på utbetalningsavi till den som anges
som betalningsmottagare på ansökan. Bidraget betalas ut kring den 20:e varje månad.
Första utbetalningen under hösten är sista veckan i september och avser september och oktober.
I Svalöv gäller att stödet sätts in på konto eller via utbetalningsavi och i dagsläget uppgår
beloppet till 1 587 kr per månad. Inackorderingstillägget utgår under 4 månader på höstterminen
och 5 månader på vårterminen. Detta stöd är anpassat till övriga nordvästskånska kommuner.
Elever som har reseavstånd överstigande 200 km ges tillägg enligt följande:
Reseavstånd hemkommun-studieort. Tillägg per månad till grundbeloppet
200 km=500 kr och 500 km =1000 kr

FÖR ATT FÅ BIDRAG KRÄVS







Att eleven är folkbokförd i Svalövs kommun
Att eleven går i kommunal gymnasieskola
Att eleven är mottagen enligt skollagen 5 kap 8§ (förstahandsmottagande) eller går på
utbildning som avses i 9 § (riksrekryterande utbildning) eller i 13 § (specialutformat
program som hemkommunen åtagit sig att betala för)
Att eleven är under 20 år (bidraget utgår t o m vårterminen det år eleven fyller 20 år)
Att restiden mellan bostad (folkbokföringsadress) och skola uppgår till minst tre timmar
per dag.
Att eleven inte samtidigt uppbär resebidrag. Det går inte att ansöka retroaktivt bidrag för
den tid som man har haft skolbiljett.

Hur vet jag om jag är mottagen till min gymnasieutbildning i första eller andra
hand?
Om du går en nationell gymnasieutbildning på en kommunal skola inom Skåne och västra
Blekinge är du mottagen i första hand. Detta beror på att det finns ett samverkansavtal som
reglerar att samtliga elever som är folkbokförda i Skåne- och västra Blekinge får söka fritt inom
området.
Om du går en nationell gymnasieutbildning på en kommunal skola utanför Skåne och västra
Blekinge är du mottagen i första hand om det program och den inriktning du studerar på inte finns
inom Skåne och västra Blekinge. Finns gymnasieutbildningen inom området är du mottagen i
andra hand och då är du inte berättigad till inackorderingsbidrag.
Går du på en riksrekryterande gymnasieutbildning på en kommunal skola är du alltid mottagen i
första hand.
Elever som blir mottagna i andra hand (frisök) är inte berättigade till inackorderingsbidrag enligt
skollag 5 kap 8§ och 33§.

För elever som går i fristående gymnasieskolor, folkhögskolor, riksinternatskolor samt för
utlandssvenska elever gäller att Centrala Studiestödsnämnden CSN hhtp://www.csn.se/ ansvarar
för stöd till inackordering och ansökan görs till CSN.
Om du avbryter dina studier, flyttar folkbokföringsadress utanför Svalövs kommun eller på annat
sätt felaktigt tar emot inackorderingsbidrag är du skyldig att snarast meddela
Utbildningsförvaltningen i Svalöv.

”Hantering av personuppgifter: När du fyller i tillhörande blankett lagras inga personuppgifter
hos kommunen. Kommunen blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när den ifyllda
blanketten skickats och tagits emot av kommunen. För mer information om hur dina
personuppgifter behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida:
www.svalov.se/personuppgifter.”

