
ANVISNINGSBLAD  
för ansökan om inackorderingstillägg vid studier i annan kommun (extern kommunal gymnasieskola).       

Du som är folkbokförd inom Simrishamns kommun och som går i gymnasial utbildning i annan kommun kan 

få inackorderingstillägg till och med första halvåret det år du fyller 20 år. Ansökan insänds efter det att den 

sökande erbjudits och accepterat en elevplats i gymnasieskolan (gäller vid ansökan till år 1). 

Du som ska gå i en friskola kan ansöka om gymnasiekort till dagliga resor via hemkommunen. För elever vid  
folkhögskolor, fristående skolor m.fl. kan statligt inackorderingstillägg sökas via Centrala  
Studiestödsnämnden. Du kan inte ansöka om både dagliga resor och inackorderingstillägg.  

Inackorderingstillägg är till för dem som på grund av lång resväg eller lång restid behöver bo inackorderade. 

Beloppet är 1 580 kronor/ månad för 2020 och baseras på prisbasbeloppet. 

Bidragskrav 

Berättigad att söka bidrag är de elever som är folkbokförda inom Simrishamns kommun. För att få bidrag 

måste du uppfylla följande grundvillkor: 

  -Du ska studera vid kommunal gymnasieskola (heltid). 
  -Du ska ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen, det vill säga t.o.m. det första halvåret du fyller 20 år.   

-Du tas emot som sökande i första hand till din utbildning. Elever som tas emot i en andrahandsmottagning    

har inte rätt till inackorderingsbidrag. 
  -Har en restid som överstiger 3 timmar/dag enligt kommunens regler/beslut (i restiden beaktas eventuell    

väntetid mellan byte av transportmedel buss/tåg). 

Inackorderingstillägg 

Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnaden för inackordering, hemresor samt kompensation för fördyrat 
boende. En förutsättning för att bidraget ska beviljas är att du faktiskt är inackorderad på skolorten eller dess 
närhet samt att du studerar på heltid. Bidraget utgår inte om bidrag till dagliga resor mellan bostad och skola 
har beviljats.  

Inackorderingstillägget betalas ut 4 månader på höstterminen (september-december) samt 5 månader på 

vårterminen (januari-maj) med utbetalning näst sista bankdagen i månaden.  

Bidraget beviljas från och medden termin då ansökan kom in, retroaktiv utbetalning för föregående termin 

utbetalas ej.  
Inackorderingstilläggets storlek regleras beroende på reseavståndet mellan hemmet och skolan. För de 

elever som har besvärlig resväg till skolan, det vill säga att restiden tar minst 3 timmar/dag, är bidraget 1 580 

kronor/ månad. Vid beräkning av 3 timmars resväg/dag, tas hänsyn till restid, väntetid och eventuell 

cykel/gångtid. Beträffande cykel/gångtid till hållplats/station på hemorten, får man tillgodoräkna sig 5 

minuter/kilometer från och med 6:e kilometern man har att ta sig till hållplatsen/stationen.  

För de elever som studerar på skolort som ligger mer än 300 kilometer från folkbokföringsadressen utgår ett 

förhöjt inackorderingstillägg (färdväg behöver inte fyllas i). 

Ändrade förhållanden 

Om du inte längre uppfyller villkoren för bidrag, till exempel genom flyttning, avbrutna studier eller inte 

påbörjade studier, är du skyldig att genast meddela detta. Du skall även omgående återbetala bidrag i de fall 

du erhållit sådant i förskott.  
Om du i din ansökan lämnat vilseledande uppgifter, debiteras du tillsammans med återkravet en 

expeditionsavgift på 100 kronor. 



Vem får bidraget 

Inackorderingstillägg betalas ut till din vårdnadshavare om du är omyndig. Inackorderingstillägg kan betalas 

ut till dig själv om du är myndig. Pengarna sätts in på ett konto i valfri bank under förutsättning att kontot är 

anslutet till SUS (Swedbanks Utbetalnings System). Om du är osäker – kontrollera hos Swedbank att ditt 

konto är anslutet. Anmälan av konto sker på https://cap3025.itella.se/SwedbankKontoreg/ 

Ansökan 

Rätten till inackorderingstillägg är vid varje ansökningstillfälle (läsårsstart) beroende av de omständigheter 

vad gäller resväg och restid. Ansökan måste lämnas in varje läsår. Nya tidtabeller, ändrade schema eller 

andra orsaker kan innebära att villkoren för att erhålla inackorderingstillägg inte längre uppfylls och eleven 

förlorar då rätten till bidrag. Enbart det faktum att en elev har haft inackorderingstillägg ett läsår innebär inte 

att den rätten följer med till nästa läsår. 

För att bidraget ska kunna betalas ut nästkommande månad måste ansökan vara förvaltningen tillhanda 

senast den sista i månaden före. För första utbetalning i september gäller att ansökan måste vara 

inkommen senast 30 augusti 2020. Ofullständigt ifylld ansökan eller att handlingar saknas kan innebära att 

eventuell utbetalning kan göras först nästkommande månad.  

Ansökan skickas till: 

Simrishamns kommun 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
272 80 SIMRISHAMN  

Färdtid 

För att beräkna ungefärlig restid använder du dig av Skånetrafikens reseplanerare  (Underlaget kan bifogas 
ansökan) 

Svar på frågor om inackordering, restid, mottagen i andra hand eller övriga krav som ska vara uppfyllda för 

att erhålla bidraget kan du få på telefon: 0414-81 95 14 eller e-posta till OLQGDYLVFRPL@simrishamn.se 


