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Stöd till inackordering från din hemkommun kan en elev få om du studerar på en (kommunal) gymnasial 

utbildning på annan ort. Stödet är en hjälp till kostnader för inackordering och hemresor. Stödet beviljas utan 

prövning mot vårdnadshavarnas ekonomi och oberoende av kostnaden för inackordering.  

Stöd till inackordering utgår inte om gymnasiekort (busskort) har beviljats.  Eleven får stödet till och med 

vårterminen det år du fyller 20 år. Ingen nedre åldersgräns finns. 

Om eleven går på en fristående skola ska eleven ansöka om inackorderingstillägg från Centrala 

Studiestödsnämnden. Regler för beviljande av detta bidrag kan du hitta på www.csn.se. 

 

Skollag 2010:800 15 kap Stöd till inackordering 

32 § Hemkommunen ska lämna ekonomiskt stöd till elever i en gymnasie-skola med offentlig huvudman som 

behöver inackordering på grund av skolgången. Denna skyldighet gäller dock inte 

   1. elever som har tagits emot i andra hand till ett nationellt program enligt 16 kap. 47 §, 

   2. elever som har tagits emot enligt 17 kap. 19 § tredje stycket, 

   3. elever på Rh-anpassad utbildning, eller 

   4. utlandssvenska elever som får studiehjälp i form av inackorderingstillägg enligt studiestödslagen 

(1999:1395). 

Skyldigheten gäller till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år. 

Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Det ska ges kontant eller på annat 

sätt som ska framgå av beslutet om stöd. Om stödet ges kontant, ska det lämnas med lägst 1/30 av 

prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad som eleven bor 

inackorderad. Beloppet får avrundas till närmast lägre hela tiotal kronor. Lag (2017:1104). 

 

Besvärlig resväg 

Om avståndet mellan hemmet och skolan är mindre än 45 kilometer kan stödet beviljas om den totala restiden 

är minst två timmar per dag. Eleven ska få ange detta i ansökan som ”annat skäl”, och lämna en redogörelse 

över färdsätt och väntetider. 
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Ansökan och ansökningstider 

Ansökan från en elev behandlas endast om den är försedd med datum och underskrift av eleven och 

vårdnadshavare, om eleven är under 18 år. Ansökan ska även ha skolans stämpel och intyg om att eleven 

påbörjat sina studier den terminen det gäller. 

Stödet beviljas inte, och ingen utbetalning sker heller, förrän korrekt ansökningshandling har kommit in.  

(Om ansökan helt eller delvis avslås meddelas eleven per brev). 

Ansökan ska vara Åmåls kommun tillhanda senast den 15:e i månaden för att stödet ska kunna utbetalas 

samma månad.  

Ny ansökan måste lämnas för varje nytt läsår. 

Stödet kan inte sökas retroaktivt för tidigare terminer än innevarande termin. 

Ansökan skickas till: 

Karlbergsgymnasiet, Schölinsgatan 7, 662 32 Åmål 

Utbetalning 

Utbetalning sker till angivet bankkonto.  

Beloppet beviljas för högst fyra månader på hösttermingen och fem månader på vårterminen, och utbetalas 

senast den sista bankdagen i respektive månad. Första utbetalning sker i september och sista i maj.  

Stödets storlek  

Om inackorderingsförhållanden ändras mot vad som uppgivits i ansökan måste det omedelbart rapporteras 

till din hemkommun. Likaså om eleven byter bankkontonummer. 

Stöd till inackordering betalas endast ut till elever som bedriver heltidsstudier och påverkas därför om 

eleven blir av med sitt studiebidrag. 

Om eleven inte anmäler ändringar eller lämnar felaktiga eller vilseledande uppgifter i sin ansökan kan 

eleven bli återbetalningsskyldig på hela beloppet som felaktigt har utbetalats. 
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