
 
Information om inackorderingstillägg 

 
Det är hos din hemkommun du söker 

inackorderingstillägg när du ska studera i en 

gymnasieskola som drivs av kommun eller 

landsting. Studerar du på en friskola, 

riksinternatskola eller folkhögskola ska du i stället 

vända dig till CSN för att söka 

inackorderingstillägg.  

 
Inackorderingstillägg 
Inackorderingstillägg kan endast sökas om du har 

blivit mottagen som sökande i första hand på den 

utbildning du går. Du som har antagits till NIU-

utbildning är berättigad till inackorderingstillägg 

enbart om anordnande kommun och hemkommun 

har tecknat samverkansavtal för NIU före antagning 

sker. Samverkansavtal innebär att eleverna blir 

antagna i första hand. 

 

Inackorderingstillägg kan beviljas om du p.g.a. 

besvärlig resväg måste inackordera dig på 

skolorten. För tillägget finns ingen nedre 

åldersgräns men du kan längst få det t.o.m. 

vårterminen det år du fyller 20 år. 

Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnader 

för inackordering och hemresor. Tilläggets storlek 

är därför beroende av reseavståndet mellan 

föräldrahemmet och skolan. En förutsättning för att 

tillägget skall beviljas är att du faktiskt är 

inackorderad på skolorten eller i dess närhet. Du 

kan normalt sett inte få både inackorderingstillägg 

och busskort.  

 

Om den totala restiden fram och åter mellan 

hemmet och skolan är minst 2 timmar och 30 

minuter kan inackorderingstillägg beviljas. 

 

Beroende på avståndet mellan hemmet och skolan 

beviljas inackorderingstillägg med följande belopp 

under högst nio (9) månader per läsår. 

 

Avstånd i kilometer Kronor per  

  månad 

  

 0 - 84 1 760  

 85 - 124 1 970 

 125 - 174 2 183 

 175 - 224 2 398 

 225 - 599 2 536 

 600 - 899 2 684 

 900 - 1 299 2 913 

 1 300 -  3 164 

 

Inackordering på hemorten 
Inackordering kan beviljas för inackordering på 

hemorten om dina föräldrar vistas utomlands men 

du bor kvar i Sverige. 

 

Var lämnas ansökan? 
Ansökan skall skickas till Grums kommun, 

Kommunstyrelsen, 664 80 Grums alternativt 

ansökan via kommunens e-tjänst. 

 

Ansökningstider 

Ansökan skall lämnas in senast 1 september. Om 

ansökan lämnas senare kan du gå miste om tillägg 

från första månaden (september) då ingen retroaktiv 

utbetalning sker. Observera att du måste ansöka om 

inackorderingstillägg inför varje nytt läsår. 

 

Ändrade förhållanden och 
anmälningsskyldighet 
Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är 

skyldig att genast återbetala beloppet. 

Beslutet om inackorderingstillägg grundar sig på de 

uppgifter som har lämnats i ansökan. Tillägget 

betalas ut endast om studierna bedrivs på heltid och 

den studerande är berättigad till studiehjälp. 

I nedanstående fall är den studerande inte alls 

berättigad till inackorderingstillägg (helt eller del). 

För att undvika återkrav är det därför viktigt att 

anmälan görs till kommunen om du: 

 

- avbryter studierna 

- minskar studieomfattning från hel- till deltid 

- flyttar hem 

- får lärlingslön eller motsvarande ersättning 

- får ändrade familjeförhållanden 

- får utbildningsbidrag från AMS 

- får förtidspension eller helt sjukbidrag och 

 uppehället samtidigt bekostat av stat eller 

 kommun. 

- är föremål för kriminalvård 

- gör militärtjänst 

- erhåller resebidrag / busskort 

 

Vem får pengarna? 
Inackorderingstillägget betalas ut till din 

vårdnadshavare om du är omyndig och till dig själv 

om du är myndig eller gift. Pengarna sätts in på 

konto i valfri bank under förutsättning att kontot är 

anslutet till SUS (Sparbankernas Utbetalnings 

System). Om du är osäker –kontrollera hos ett 

Sparbankskontor att kontot är anslutet. 

 

Utbetalning 
Inackorderingstillägget betalas ut månadsvis. 4 

månader under hösten och 5 månader under våren. 

 

Upplysningar 
Frågor om inackorderingstillägg besvaras av din 

hemkommun. 

 

Övriga bestämmelser 
Vidare information finns i blankett för ansökan. 

  
 

 


