SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND 694 80 HALLSBERG

INFORMATION OM INACKORDERINGSTILLÄGG FÖR LÄSÅRET 2017/2018 TILL ELEVER
FRÅN MEDLEMSKOMMUNERNA – ASKERSUND, HALLSBERG OCH LAXÅ.
Inackorderingstillägget beviljas om du uppfyller följande krav:
 går i kommunal eller landstingskommunal gymnasieskola och är född 1998 eller senare.
 är folkbokförd i någon av medlemskommunerna – Askersund, Hallsberg eller Laxå.
 har resväg över 40 km (enkel resa) eller restid som överstiger 2 tim/dag, enligt regler
nedan.
Elever som beviljats utbildning hos annan offentlig huvudman genom frisök (andrahandsmottagning)
har ej rätt till inackorderingsstöd.

OBS! Det är viktigt att du ser till att du är folkbokförd i någon av medlemskommunerna under hela
din gymnasieutbildning. Om du inte är folkbokförd i någon av medlemskommunerna, utgår inget
inackorderingstillägg. Se upp om du ändrar postadress. Enligt folkbokföringsförordningen ska
en gymnasieelev vara folkbokförd hos sina föräldrar medan han/hon går i gymnasieskolan, oavsett
om eleven har uppnått myndig ålder. Inackorderingstillägg beviljas ett normalt läsår för
4,5 månader på höstterminen och 5,5 månader på vårterminen. Utbetalning görs i månaderna
januari-maj samt september-december (i maj och september månad utbetalas 1,5 månadsbelopp). Utbetalningar
kommer att ske den 27:e i varje månad, eller närmast förestående bankdag. Beloppet varierar
mellan 1 490 kr och 2 240 kr.
Sista ansökningsdag 31 Oktober 2017.
Om du söker enbart för vårterminen är sista ansökningsdag 31 Mars 2018.
Ansökan skickas till: SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND 694 80 HALLSBERG.
Eventuella förfrågningar besvaras på telefon 070-780 73 13 eller på

mailadress: teresia.karlsson@sydnarkeutbildningar.se
OBS! Tänk på att ansökan görs per läsår. Inför varje hösttermin måste en ny ansökan skickas in.
Inackorderingstillägg
Förutsättning för att tillägget ska beviljas är att du faktiskt är inackorderad på skolorten eller i dess
närhet. Kopia på hyreskontraktet eller första hyreskvittot på höstterminen resp vårterminen måste
insändas för att utbetalningar ska kunna göras. Inackorderingstillägg kan beviljas om du på grund
av lång eller besvärlig resväg måste inackordera dig på skolorten. För bidraget finns ingen nedre
åldersgräns. Inackorderingstillägget ska bidra till kostnaden för inackordering och hemresor. Beloppets storlek är därför beroende av reseavståndet mellan föräldrahemmet och skolan. Beroende
på avståndet mellan hemmet och skolan beviljas inackorderingstillägg med följande belopp (beloppen är prisbasbeloppsbaserade):

Avstånd i km
0-149
150-349
350-

Kronor/mån
1 490
1 870
2 240

Reducering av inackorderingstillägg
Om Du kan använda gymnasiekort som skolan tillhandahåller, för resor mellan hemmet och inackorderingsort/skolan, kommer månadsbeloppet att reduceras med 1/150 av basbeloppet,
idag 300 kr.
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Reduceringen görs endast om Du kan använda busskortet för både hemresa och resa till inackorderingsorten/skolan.
Lång resväg
Om reseavståndet från hemmet till skolan är minst 40 km kan du beviljas inackorderingstillägg.
Finns allmänna kommunikationer ordnade, som håller sig inom tidsgränsen 2 tim/dag, gäller inte
avståndsregeln.

Avståndet kan variera om du t ex har praktikdagar utanför skolan. Avståndet räknas då från föräldrahemmet till praktikplatsen. Kravet på minst 40 km reseavstånd måste vara uppfyllt minst fyra
dagar under en två veckors period.
Besvärlig resväg
Om avståndet mellan hemmet och skolan är mindre än 40 km kan inackorderingstillägg beviljas
om den totala restiden är minst 2 timmar per dag. I restiden ingår gångtid till busshållplatsen, restid med buss, gång- eller busstid till skolan och väntetid tills skolan börjar. Det är skolans ramstarttid och ramsluttid som gäller - inte elevens individuella skoldag.
Inackorderingstillägg trots att den utbildning som du skall gå finns på din hemort
Detta gäller exempelvis:
 om du är elev vid idrottsgymnasium som godkänts av skolverket eller vid annan utbildning där
regeringen har beslutat att hela landet skall vara elevområde.
 om dina föräldrar har flyttat till annan kommun utanför medlemskommunerna och du bor kvar
för att fullfölja en tidigare påbörjad gymnasial utbildning.
 Om du sökt men inte har blivit antagen till motsvarande utbildning på hemorten.
Inackordering på hemorten
Inackorderingstillägg kan beviljas för inackordering på hemorten om dina föräldrar vistas utomlands under huvuddelen av året men du bor kvar i Sverige. Du söker då inackorderingstillägg från
CSN.
Inackorderingstillägg kan inte beviljas om du genom sociala myndigheters försorg inte längre bor i
föräldrahemmet p g a sociala förhållanden.
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 km från skolan och medger en total restid som understiger
2 timmar per dag.
Lärlingslön
Den som har lärlingslön eller praktiklön har ytterst begränsade möjligheter att få inackorderingstillägg.
Studieavbrott
Om du avbryter studierna under läsåret måste du anmäla detta genast till Sydnärkes Utbildningsförbund. Du är då inte berättigad till inackorderingstillägg. Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att genast återbetala beloppet.
Vem får pengarna?
Inackorderingstillägg utbetalas till myndig elev resp vårdnadshavare för omyndig elev. Möjlighet
finns att på ansökningsblanketten ange att vårdnadshavaren godkänner omyndig elev som betalningsmottagare.
När sker utbetalningarna?
Utbetalningarna kommer att ske den 27:e i varje månad (sep - maj) via bank. Betalningsmottagaren anger bank och konto där pengarna ska sättas in.

