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REGLEMENTE FÖR INACKORDERING
Underlag:
Inackorderingsbidraget är ett bidrag som avser de merkostnader ett boende utanför
föräldrahemmet innebär då gymnasiestudier genomförs på annan ort.
Skollagen (SL) 15 kap 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).
Beslut om inackorderingsbidrag får överklaga enligt SL 28 kap 5 § 6 punkt.
Reglemente:
Bromölla kommun lämnar enligt SL 15 kap 32 § inackorderingsbidrag till
gymnasiestuderande enligt följande:
1. Bidragsberättigade elever
Bidragsberättigad är elev som är folkbokförd i Bromölla kommun och i tid längst fram
till och med det första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år.
2. Bidragsgilla studier
Bidrag lämnas endast vid inackordering för studier på gymnasial nivå bedrivna vid
gymnasieskola inom det offentliga skolväsendet.
Bidrag för inackordering för studier hos fristående gymnasieskola
kan sökas hos CSN.

3. Övriga krav för bidrag
För rätt till bidrag krävs i normalfallet att eleven skall vara inackorderad eller ha egen
bostad på studieorten och ha kostnader för detta.
Avståndet till studieorten skall vara minst 60 km för att bidrag skall lämnas.
4. Besvärlig resväg och särskilda skäl
Vid särskilt besvärlig eller utsträckt resa till och från skolan, kan elev som i övrigt
inte uppfyller kraven för bidrag ovan, få inackorderingsbidrag. Resan till och från
skolan skall i sådant fall överstiga 3 timmar per dag.
5. Bidragets storlek
Bidrag lämnas med ett månatligt belopp motsvarande 1/30 av det basbelopp som gällde
vid ingången av respektive aktuellt läsår. Detta belopp avundas nedåt till helt tiotal
kronor. Bidrag beviljas månadsvis under läsårstid; september – maj.
6. Ansökan och beslut
Ansökan om inackorderingsbidrag skall göras på fastställd blankett.
Beslut fattas av delegat inom Bromölla kommun.
Bidrag lämnas inte retroaktivt för mer än två månader inräknat den månad ansökan inom
till Bromölla kommun.
7. Skyldighet att anmäla ändrade förhållanden och återkrav
Den som erhåller inackorderingsbidrag är skyldig att till Bromölla kommun omedelbart
anmäla om något förhållande som påverkar rätten till bidraget ändras.
Felaktigt utbetalt inackorderingsbidrag skall återkrävas.
8. Ej samtidigt resebiljett eller ersättning för elevresor
Den som erhåller inackorderingsbidrag får inte samtidigt resebiljett eller
elevreseersättning.
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