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Riktlinjer för resebidrag och inackorderingstillägg
Inackorderingstillägg
Inackorderingstillägg kan beviljas elev i gymnasieskolan som på grund av lång
eller besvärlig resväg måste inackordera sig på utbildningsorten.
Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnaden för inackordering och
hemresor. Tilläggets storlek är beroende av reseavståndet mellan
föräldrahemmet och skolan. Inackorderingstillägget söks i hemkommunen, dvs
där eleven är folkbokförd. Kopia på hyreskontraktet eller första hyreskvittot på
höstterminen respektive vårterminen måste skickas in för att utbetalning ska
kunna göras.
Inackorderingstillägg beviljas inte för studier i friskola, riksinternat eller
folkhögskolor. I vissa fall beviljas det från CSN. Mer information finns på
www.csn.se
Kommunen beviljar inackorderingstillägg endast för studier som bedrivs på
heltid inom det offentliga skolväsendet och att eleven har blivit mottagen i
första hand på den utbildning eleven sökt. Degerfors kommun har tecknat
samverkansavtal med andra kommuner. Degerfors kommuns elever blir
antagna i första hand när de söker till utbildningar i dessa kommuner.
Lång resväg
Om reseavståndet från hemmet till skolan är minst 40 km kan elev beviljas
inackorderingstillägg. Avståndet kan variera om eleven till exempel har
praktikdagar utanför skolan. Avståndet räknas då från föräldrahemmet till
praktikplatsen. Kravet på 40 km reseavstånd måste vara uppfyllt minst fyra
dagar under en tvåveckorsperiod. Vid beräkning av avstånd mellan hem och
skola är det bilvägen som räknas. Beroende på avståndet mellan hemmet och
skolan beviljas inackorderingstillägg med följande belopp:
Avstånd i km

kronor/månad

0 – 149

1/30 basbelopp x 1,0

150 – 349

1/30 basbelopp x 1,2

350 -

1/30 basbelopp x 1,5

Besvärlig resväg
Om avståndet mellan hemmet och skolan är mindre än 40 km kan
inackorderingstillägg beviljas om den totala restiden är minst 3 timmar per dag.
I restiden ingår gångtid till busshållplatsen, restid med buss/tåg, gång- eller
busstid till skolan och väntetid innan skolan börjar. Då erhålls 1/30 basbelopp
x 1,0.
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Inackorderingstillägg trots att din utbildning finns på hemorten
Bidraget kan beviljas:
Om du är elev vid Riksrekryterande gymnasieskola eller vid annan utbildning
där regeringen har beslutat att hela landet ska vara elevområde. Gäller även för
Nationell Elitidrottsutbildning om samverkansavtal har ingåtts med kommunen
på studieorten och Degerfors kommun.
Om dina föräldrar har flyttat till Degerfors och du bor kvar för att fullfölja
tidigare påbörjad gymnasial utbildning. Som regel avser detta sista läsåret.
Om du sökt men inte blivit antagen till motsvarande utbildning på hemorten.
Inackordering på hemorten
Inackorderingstillägg kan beviljas för inackordering på hemorten om dina
föräldrar vistas utomlands under huvuddelen av året men du bor kvar i Sverige.
Inackorderingstillägg kan inte beviljas om du genom sociala myndigheters
försorg inte längre bor i föräldrahemmet på grund av sociala missförhållanden.
Undantaget endast för redan fattade beslut under pågående studier.
Studieavbrott
Om du avbryter studierna under läsåret måste du genast anmäla detta till
handläggare gymnasiet i Degerfors kommun. Du är då inte berättigad till
inackorderingstillägg. Den som felaktigt tar emot studiehjälp är skyldig att
genast återbetala beloppet.
Vem får pengarna?
Inackorderingstillägg utbetalas till myndig elev respektive vårdnadshavare till
omyndig elev.
När sker utbetalning?
Utbetalning sker den 25:e i varje månad (sept – maj). Betalningsmottagaren
anger bank och konto där pengarna ska sättas in. Bidraget betalas ut för nio
månader/läsår.

Dagliga resor
Busskort för gymnasieelever
Elever bosatta i Degerfors kommun samt elever som bor på annan ort men
studerar i på gymnasiet i Degerfors erhåller ett busskort från Degerfors
kommun. Giltighet måndag – söndag kl. 04.30 – 22.00 under läsårstid. Kortet
lämnas ut vid Degerfors gymnasiet.
Elev som bor i annan kommun och studerar i Degerfors ska ansöka i sin
hemkommun. Busskortet hämtas enligt ovan.
Resebidrag
Elev som väljer att inte inackordera sig på studieorten har rätt att ansöka om
resebidrag för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Med bostad avses
folkbokföringsadress. Resebidrag utgår till både kommunala och fristående
skolor. För att få resebidrag gäller följande villkor:
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•

Du måste vara under 20 år

•

Din kortaste väg till skolan ska vara minst 6 km.

•

Du får inte ha inackorderingstillägg

•

Du ska vara heltidsstuderande

KUN 85-2021

Resebidraget utgörs i de flesta fall av ett gymnasiekort för buss/tåg.
Giltighetstiden för kortet är måndag – söndag från kl. 04.30 till kl. 22.00 och
gäller samtliga busslinjer inklusive tätortstrafik i Örebro län, samt alla tåg inom
länet utom X2000. Elev ska alltid kunna visa kortet samt giltighetsbevis.
De elever som inte kan nytta allmänna kommunikationer kan ansöka om
kontant ersättning. Ersättning utgår med motsvarande nettokostnad för aktuellt
busskort. Byte mellan kontant ersättning och busskort kan göras vid läsårsbyte.
Förlorat kort
Gymnasiekortet är en värdehandling. Förlorat kort ersätts mot en
handläggningsavgift.
Tillfälliga funktionshinder
Tillfälliga funktionshinder innebär inte att elev har rätt till stöd för dagliga resor
till skolan.
Skolskjuts för elever inom gymnasiesärskolan
Elever inom gymnasiesärskolan ska ansöka om skolskjuts hos hemkommunen.
Skollag 16 kap.
30 § Elever i gymnasiesärskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts
inom hemkommunen från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen
bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd,
trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.
För elever som går i en annan kommuns gymnasiesärskola ska hemkommunen anordna
skolskjuts i de fall det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.
Elevens hemkommun eller den region som anordnar utbildningen ska ombesörja att
skolskjuts anordnas enligt första stycket.
Lag (2019:947).
Ytterligare information kan du få av
Skoladministrationen vid Degerforsgymnasiet
Degerfors kommun
Ansökan skickas till
Skoladministrationen Degerforsgymnasiet
Degerfors kommun
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Bilaga 1

Tillämplig lagtext
Skollag 15 kap.
Stöd till inackordering
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).
Kommunens ansvar att svara för vissa elevresor
SFS nr: 1991:1110
1 § Kommunerna skall svara för kostnaderna för elevresor enligt vad som
framgår av denna lag.
2 § För en elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395),
ska den kommun som enligt 29 kap. 6 § skollagen (2010:800) är elevens
hemkommun, ansvara för elevens kostnader för dagliga resor mellan bostaden
och skolan.
Ansvaret gäller för sådana resor där färdvägen är minst sex kilometer. Stödet
ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt enligt kommunens bestämmande.
Om stödet ges kontant är kommunen inte skyldig att ge högre ersättning än vad
som motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken för varje hel kalendermånad som eleven har kostnader
för resor mellan bostaden och skolan.
Lag (2010:1250).
3 § Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter för tillämpningen av denna
lag. Sådana föreskrifter får innebära att kommunens ansvar för elevens resor
begränsas.
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Skollag 29 kap.
Hemkommun och hemregion
6 § Med en persons hemkommun avses i denna lag den kommun som
personen är folkbokförd i.
För den som är bosatt i landet utan att vara folkbokförd här avses med
hemkommun den kommun som han eller hon stadigvarande vistas i eller, om
han eller hon saknar stadigvarande vistelseort, den kommun som han eller hon
för tillfället uppehåller sig i. Detsamma gäller den som har skyddad
folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481).
Med hemregion avses den region som hemkommunen hör till.
Lag (2019:947).
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Bilaga 2
Beräkning av reseersättning dagliga resor.
Prisbasbelopp 47 600 kr, gäller läsåret 21/22.
47 600kr/30 = 1 587 kr x 9 månader = 14 280 kr/läsår.
Uppskattat pris för Busskort som gäller gymnasieelever i Degerfors är:
6 200 kr/läsår
Reseersättning betalas ut varje hel kalendermånad som eleven har kostnader för
resor mellan bostaden och skolan.
Elev som inte kan nyttja busskort kan söka kontant reseersättning med upp till
1 587 kr/månad under förutsättning att eleven har minst 6 km mellan hemmet
och skolan.
Elev med minst 6 km mellan hemmet och skolan och som delvis kan nyttja ett
busskort kan ansöka om reseersättning och erhålla som mest 898 kr/ månad.
Elev som bor i annan kommun och studerar i Degerfors ska ansöka i sin
hemkommun. Merkostnaden för Degerfors kommuns utökade busskort tas av
Degerfors kommun, grundbeloppet regleras genom avtal med elevens
hemkommun
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