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Det nationella regelverket
Kommunens skyldighet att ge stöd till inackordering regleras i skollagen (15
kap 32§). De elever som har rätt till stöd är de som är förstahandsmottagna
på en kommunal/regional gymnasieskola. Elever som går på fristående
gymnasieskolor och folkhögskolor har möjlighet att ansöka om
inackorderingsbidrag från CSN (Centrala studiestödsnämnden).
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.

Lokalt ställningstagande
Rätt till bidrag
För att ha rätt till bidrag för inackordering från Vårgårda kommun ska
följande omständigheter vara uppfyllda:
-

Eleven är folkbokförd i Vårgårda kommun.
Eleven är inskriven på aktuell skola.
Eleven bor under större delen av terminen inackorderad på
studieorten. Undantag kan vara t ex APL-perioder.
Elever ha minst 2,5 h per dag i restid mellan skola och hem. Restid
beräknas från påstigning och till skoldagens början samt från
skoldagens slut och till avstigning.

Rätt till ersättning för resor
Elever som har bidrag för inackordering kan inte samtidigt få bidrag för
dagliga resor till och från skola eller APL-plats. Bidraget avser att täcka även
dessa kostnader. Om bidrag beviljats för en termin kan inte eleven avstå från
bidraget en enskild månad för att istället få ersättning för resor.
Ansökan
Ansökan ska göras terminsvis i samband med terminsstart. Det går inte att
söka bidrag retroaktivt för tidigare terminer.
Ersättningsnivåer
Bidraget har tre ersättningsnivåer vilka är beroende av avståndet mellan
elevens hem och skolan.
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För elever med maximalt 100 km enkel resväg från hemadress till
skola utgår ersättning med 1/30 av prisbasbeloppet.
För elever med maximalt 200 km enkel resväg från hemadress till
skola utgår ersättning med 1/25 av prisbasbeloppet.
För elever med enkel resväg längre än 200 km från hemadress till
skola utgår ersättning med 1/20 av prisbasbeloppet.

Perioder som bidraget utbetalas
Under höstterminen utbetalas ersättning för fyra månader (septemberdecember). Under vårterminen utbetalas ersättning för fem månader (januarimaj).
Utbetalningsfrekvens
Ersättningen utbetalas månadsvis.

Riktlinje för bidrag till inackordering

