Inackorderingstillägg
läsåret 2020/2021
Detta är en sammanfattning av bestämmelser som gäller inackorderingstillägg
för läsåret 2020/2021
Ansvar:
Hemkommunen

Kommunerna har ansvaret för gymnasieelevernas inackorderingstillägg inom det
offentliga skolväsendet (förstahandsmottagna). Detta innebär att varje kommun
lämnar bidrag till sina elevers inackorderingskostnader i samband med att eleven
bedriver studier i annan kommun samt beslutar om regler för när bidrag ska
beviljas.

Staten - CSN

Till studerande utanför det offentliga skolväsendet (folkhögskolor, fristående
skolor, riksinternatskolor m.fl.) kan statligt inackorderingstillägg beviljas av
centrala studiestödsnämnden, CSN. Att din hemkommun är skyldig att betala
undervisningskostnaderna för dig när du studerar vid en fristående gymnasieskola
innebär inte att inackorderingstillägg rutinmässigt beviljas.

Vad är inackorderingstillägg?

Inackorderingstillägg är ett bidrag för dig som på grund av lång resväg tillfälligt
måste bosätta dig på skolorten. Det är ett bidrag till kostnader för boende och hemresor.

Utbildning

Du ska vara studiehjälpsberättigad och gå i kommunal gymnasieutbildning eller
vuxenutbildning på gymnasial nivå. Du ska vara folkbokförd i Jönköpings
kommun. För att få tillägget krävs att du studerar på heltid. Inackorderingstillägg
kan beviljas t om vårterminen det år du fyller 20 år. Avståndet hemmet - skolorten
ska vara minst 40 km. En förutsättning för att tillägget ska beviljas är att du
bosätter dig på skolorten eller i dess närhet.

Elever som går i
skolor inom
Jönköpings
kommun

För elever som studerar på skolor belägna inom Jönköpings kommun gäller andra
regler än avståndskravet enligt ovan.
Du måste vara borta från hemmet för deltagande i skolans ordinarie verksamhet,
inklusive restid mellan hemmet och skolan tur och retur, mer än 11 timmar per dag
tre dagar per vecka. Vid bedömning av gångtid mellan hemmet och hållplats gäller
att 1 km:s gångsträcka motsvarar 10 minuters gångtid.
Om du erhåller inackorderingstillägg kan du ej erhålla bidrag till dagliga
resor/skolkort.

Ersättningsnivå

Bidragsberättigad elev är enligt statlig förordning berättigad till ett månadsbelopp
på minst 1/30 av basbeloppet.
För läsåret 2020/2021 gäller följande månadsbelopp.
Avstånd/km
0-150 km
> 150 km
> 300 km
> 500 km
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Del av basbelopp
1,00/30
1,25/30
1,35/30
1,55/30

Kr/månad
1 570:1 970:2 120:2 440:-
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Betalningsmottagare

Utbetalning kommer att ske till det konto som är angivets på ansökningsblanketten.

Tid som tillägget
beviljas för

För ett normalt läsår beviljas inackorderingstillägg för fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen. Den kortaste period som bidraget ges
för är två veckor. Vissa andra regler kan förekomma vid bl a arbetsplatsförlagd
lärande och icke terminsbunden undervisning. En förutsättning är att du faktiskt är
inackorderad.

Ansökan

Ansökan om inackorderingstillägg för läsåret 2020/2021 ska ha kommit in till
utbildningsförvaltningen senast den 30 juni 2021. Om du vill ha pengar vid första
utbetalningen för läsåret ska ansökan vara inlämnad senast den 11 september
2020.

Beslut

Beslut om inackorderingstillägg meddelas från utbildningsförvaltningen
preliminärt vecka 33-34.

Utbetalning

Inackorderingstillägget betalas ut en gång i månaden. Planerade utbetalningsdagar
meddelas i beslutet. Första månadsutbetalningen för läsåret 2020/2021 är planerad
till den 25 september 2020.

Ändrade förhållanden och
anmälningsskyldighet

Utbildningsförvaltningens beslut om inackorderingstillägg grundar sig
på de uppgifter som du lämnar i ansökan. Om du tar emot inackorderingstillägg
utan att du har rätt till det blir du skyldig att genast betala tillbaka beloppet. För att
att undvika återkrav är det därför viktigt att du anmäler till utbildningsförvaltningen om du
• väljer att få ersättning för dagliga resor/busskort
• avbryter studierna
• byter skola
• minskar din studieomfattning från heltid till deltid
• flyttar hem
• flyttar till annan kommun

Upplysningar
Ansökan om inackorderingstillägg handläggs av utbildningsförvaltningens ekonomienhet.
Eventuella frågor besvaras av Annika K Nilsson på telefon 036-10 67 77
annika.klint-nilsson@jonkoping.se
Ansökan skickas till:
Utbildningsförvaltningen
Diariet
Box 1002, 561 24 HUSKVARNA
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