
 

   

 

INFORMATION OM INACKORDERINGSTILLÄGG 
 

INACKORDERINGSTILLÄGG beviljas om du på grund av lång och 

besvärlig resväg behöver inackordera dig på skolorten. 

Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnader för inackordering och 

hemresor och kan beviljas för 4 månader på höstterminen och 5 månader på 

vårterminen. 

Tilläggets storlek är beroende av resavståndet ( enligt eniro ) -  enkel resväg, 

mellan föräldra-hemmet och skolan.  

En förutsättning för att tillägget skall beviljas är att du faktiskt är in- 

ackorderad på skolorten eller dess närhet. 

 

Är reseavståndet från hemmet till skolan minst 40 km kan Du beviljas 

inackorderingstillägg. Avståndet kan variera om du t ex har praktikdagar 

utanför skolan. Avståndet räknas då från föräldrahemmet till praktik- 

platsen. Kravet på minst 40 km reseavstånd måste vara uppfyllt minst fyra  

dagar under en tvåveckorsperiod.  

Inackorderingstilläggets storlek  kan variera mellan 1 190;- kr och 2 350;- kr  

beroende  på avståndet mellan hemmet och skolan. 

 

Inackorderingsadressen skall ligga mindre än 40 km från skolan och den totala 

restiden mellan skolan och inackorderingsadressen skall understiga två timmar 

per dag. Endast om särskilda skäl föreligger kan avsteg från denna regel ske. 

 

Inackorderingstillägg kan även beviljas  

om den totala restiden är minst två timmar per dag även om avståndet mellan 

hemmet och skolan är mindre än 40 km. 

 

om dina föräldrar har flyttat till annan ort och du bor kvar för att fullfölja 

en tidigare påbörjad gymnasial utbildning. Studierna bör ha bedrivits minst 

en termin. 

 

om dina föräldrar vistas utomlands under huvuddelen av året men du bor 

kvar i Sverige 

 

om du genom sociala myndighetens försorg inte längre bor i föräldrahemmet 

p g a sociala missförhållanden. 

 

Du ansöker om inackorderingstillägg  varje läsår och ansökan skall inlämnas 

till skolan för handläggning snarast möjligt efter höstterminens start. 

 

 Vid eventuellt studieavbrott meddela handläggaren omgående. 

Du kan aldrig få både inackorderingstillägg och resetillägg (skolkort), så ta inte emot 

ett busskort  från ”din” skola  om du tänker ansöka om inackorderingstillägg ! 


