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 Skolnämnden 

 
MISSIV 

Inackorderingsbidrag, belopp från 2017 och framåt 

INLEDNING 

Enligt Skollagen 15 kap. 32 § samt 18 kap. 32 § ska hemkommunen bevilja 

inackorderingsbidrag för elev i gymnasieskola eller gymnasiesärskola med offentlig 

huvudman som behöver inackordering på grund av skolgången.  

Ärendet  

Genom detta beslut föreslås beloppen automatiskt följa prisbasbeloppet och CSN:s 

nivå.  

Bidraget är avsett för ökade kostnader i samband med boende, uppehälle och resor 

till hemmet.  Till stöd för bedömningen gäller riktlinjer (bilaga BLN 2013/67/2). 

Enligt Skollagen ska beloppet minst uppgå till 1/30 av prisbasbeloppet (44 800 

kronor för 2017, vilket dividerat med 30 är 1 493 kronor). Beloppet får avrundas till 

närmast lägre hela tiotal kronor. Enligt riktlinjerna används webbtjänsten Eniro för 

att fastställa avståndet mellan hemmet och skolan. Längre avstånd medför rätt till 

högre belopp.   

Övriga bakgrundsfakta/skolförvaltningens yttrande 

Elever hos fristående skolhuvudmän söker inackorderingsbidrag hos CSN. 

Beloppstabell för Sala kommun föreslås följa CSN:s tabell med den skillnaden att 

kommunens lägsta bidragsbelopp är 1/30 av prisbasbeloppet. (CSN:s belopp 

regleras av Studiestödslagen och startar för närvarande på 1190 kronor.) För 2017 

blir det enligt följande tabell: 

Km till studieorten från hemmet Belopp 

       – 124 1 490 

125– 174 1 625 

175– 224 1 770 

225– 599 1 875 

600– 899 1 980 

900– 1299 2 160 

1300– 2 350 
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Skolförvaltningen 

 
 

Konsekvenser för landsbygden 

Inackorderingsbidrag ger boende utanför tätorten större möjlighet att gå på 

gymnasium till vilket andra (de som bor i tätorten till exempel) kan åka med 

kollektivtrafik.  

Ekonomiska konsekvenser 

Inackorderingsbidragen ökar för 2017 jämfört med föregående år med omkring 

1 300 kronor, cirka 0,6 procent. 

Barnkonsekvensanalys 

Se separat bilaga. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Skolnämnden föreslås besluta 

att inackorderingsbidrag som utbetalas av Sala kommun följer CSN:s beloppstabell, 

förutom i de fall 1/30 av prisbasbeloppet, avrundat till närmast lägre hela tiotal 

kronor, är ett högre belopp, varvid detta används. 

 

 


