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INFORMATION 

Inledning 

Enligt skollagens 15 kapitel 32 § samt 18 kapitel 32 § ska hemkommunen lämna 

inackorderingsbidrag till elever som behöver inackordering och går vid en 

gymnasieskola eller gymnasiesärskola med offentlig huvudman (drivs av en 

kommun eller att landsting). Därför har Sala kommun beslutat om följande 

riktlinjer: 

 

Om inackorderingsbidrag 

Inackorderingsbidrag kan beviljas elev i gymnasieskolan eller 

gymnasiesärskolan som på grund av dåliga kommunikationer/lång skoldag 

(se nedan) mellan hemmet (mantalsskrivningsadressen) och skolorten 

behöver bo inackorderad. 

Vid studier på kommunal skola – eller skola driven av landsting – söks 

inackorderingsbidrag hos Sala Kommun. Vid studier på fristående skola söks 

inackorderingsbidrag hos CSN. 

Inackorderingsbidrag utgår inte till elev som är antagen i andra hand i 

enlighet med Skollagen 16 kap. 47 § eller 19 kap. 39 §. 

Inackorderingsbidraget är ett bidrag till utökade kostnader för 

inackordering och hemresor. En förutsättning för att bidraget skall beviljas 

är att eleven är inackorderad på skolorten eller i dess omedelbara närhet. 

Bidrag utbetalas därför inte samtidigt för skolkort (för dagliga resor till och 

från skolan) och inackordering. 

Med dåliga kommunikationer/lång skoldag avser Skolnämnden att minst ett 

av följande alternativ är uppfyllt: 

• att resan från hemmet till den hållplats som ligger närmast skolan i 

regel tar mer än 70 minuter enkel resa. Härvid beräknas elevens 

anslutning från hemmet till aktuell hållplats för kollektivtrafik som 5 

min per kilometer.  

• att skoldagens längd inklusive resor i regel överstiger 10,5 timme. En 

dag i veckan kan skoldagen uppgå till 11,5 timme. Härvid beräknas 

elevens anslutning från hemmet till aktuell hållplats för kollektivtrafik 

som 5 min per kilometer. 

Vid beräkning av bidragets storlek används samma avståndstabell som CSN. 
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Beräkning av avstånd sker genom att använda internettjänsten Eniros 

uppgift om avståndet från hemadressen till skolan.  

Vid beräkning av tid för resa anses kollektivtrafik behöva användas (om 

sådan är tillgänglig) om avståndet från hemmet till hållplatsen är 4 km eller 

mer.  

Inackorderingsbidrag kan även sökas med åberopande av särskilda skäl, 

varvid sker en särskild prövning. Grunden för den särskilda prövningen 

baseras på att eleven i så stor utsträckning som möjligt skall bo hemma. Elev 

som vill åberopa särskilda skäl anger detta på ansökan. 

De särskilda skälen prövas av kurator vid Kungsängsgymnasiet eller 

Ösbygymnasiet eller på annat lämpligt sätt. 

Information utöver riktlinjerna 

På Sala kommuns hemsida finns en e-tjänst för att söka inackorderingsbidrag. 

Ansökan kan också göras med blankett, som finns på samma webbsida. 

Inackorderingsbidrag söks under aktuellt läsår hos Sala kommun på adressen 

nedan. Det är bra om ansökan inkommer senast 30 augusti inför det nya läsåret.  

Man gör ny ansökan för varje läsår. När eleven fyllt arton år är det eleven som söker. 

Vid studier på fristående skola söks inackorderingsbidrag hos CSN; www.csn.se. 

OBS! Inackorderingstillägg utgår inte vid ”antagning i andra hand” s k Frisök! 

Beloppen för år 2022 är följande: 

 

Km till studieorten från hemmet Belopp 

       -124 1610 

125-174 1625 

175-224 1770 

225-599 1875 

600-899 1980 

900- 2160 

 

Förändras Din studerande- eller boendesituation kan rätten till 

inackorderingsbidrag upphöra. Anmäl förändrade förhållanden  

(adress se nedan). 

OBS! Felaktigt erhållet inackorderingsbidrag är Du skyldig att återbetala. 

http://www.csn.se/
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Inackorderingsbidraget utbetalas månadsvis i efterskott september – maj via 

bankkonto. 

Vid avbrutna studier under läsåret utgår halvt inackorderingsbidrag under max tre 

månader från avbrottsdatum om inackorderingskostnader kan styrkas (d.v.s. om 

man betalar hyra under uppsägningstid). 

 

Pappersansökan skickas till: 

Utbildning och arbetsmarknad 

Sala kommun  

Box 304 

733 25 Sala 

Elever som åberopar särskilda skäl kan lämna ansökan till kurator. 

 

Information lämnas av: 

Handläggare Jakob Fjellander tfn 0224-74 80 03 

e-post jakob.fjellander@sala.se  

Kurator Kungsängsgymnasiet tfn 0224-74 87 20 

e-post info@gy.sala.se 

Kurator Ösby naturbruksgymnasium tfn 0224-74 88 56 

e-post osby@sala.se 
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