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Regelverk för inackorderingsbidrag 
Dok. Kategori: Regelverk 

Stadie: Godkänd 

Gallring: Vid inaktualitet  

Kort beskrivning: Regelverk som reglerar vilka som har rätt till inackorderingsbidrag samt 
storleken på det samma. 
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Lagrum 

I enlighet med skollagen 15 kap 32 § ska hemkommunen lämna ekonomiskt stöd till elever i en 
gymnasie-skola med offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av skolgången. 
elever  

Vidare säger samma paragraf att 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. 

 

Reglemente i Hedemora kommun 2022-01-01 till och med 2022-06-30 

För att få inackorderingstillägg ska du vara folkbokförd i Hedemora kommun och vara 
förstahandsantagen vid en gymnasieskola som är anordnad av offentlig huvudman. För att få 
inackorderingsbidrag ska din resesträcka vara minst 40 km enkel resa 

Inackorderingsbidrag ges inte till elever som mottagits i andra hand. Inackorderingsbidrag 
erbjuds inte heller från och med höstterminen de år eleven fyller 20 år. Om du är elev vid en 
friskola kan du istället ansöka om inackorderingstillägg från CSN. 

Inackorderingsstöd utbetalas med maximalt 1/30 av aktuellt års prisbasbelopp, justerat till 
närmat lägre tio tal. Du kan dock aldrig får ett bidrag som är högre än dina faktiska kostnader. 

Inackorderingsbidrag ansöks via e-tjänst på Hedemora.se. Till din ansökan ska du bifoga 
underlag för dina faktiska kostnader, vanligen ett hyresavtal där det står hur mycket du betalar i 
hyra. 

 

 

Reglemente i Hedemora kommun från och med 2022-07-01 

För att få inackorderingstillägg ska du vara folkbokförd i Hedemora kommun och vara 
förstahandsantagen vid en gymnasieskola som är anordnad av offentlig huvudman. För att få 
inackorderingsbidrag ska din resesträcka vara minst 60 km enkel resa. 

Inackorderingsbidrag ges inte till elever som mottagits i andra hand. Inackorderingsbidrag 
erbjuds inte heller från och med höstterminen de år eleven fyller 20 år. Om du är elev vid en 
friskola kan du istället ansöka om inackorderingstillägg från CSN. 

Inackorderingsstöd utbetalas med maximalt 1/30 av aktuellt års prisbasbelopp, justerat till 
närmat lägre tio tal. Du kan dock aldrig får ett bidrag som är högre än dina faktiska kostnader. 

Inackorderingsbidrag ansöks via e-tjänst på Hedemora.se. Till din ansökan ska du bifoga 
underlag för dina faktiska kostnader, vanligen ett hyresavtal där det står hur mycket du betalar i 
hyra. 

Om du har en kortare resesträcka än 60 km men bor så till att resetiden omöjliggör för dig att ta 
dig till och från skolan samma dag kan beviljas inackorderingsbidrag, av särskilda skäl. Ange då 
detta i din ansökan. 
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