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Anvisningar för inackorderingstillägg
Inackorderingstillägg enligt skollagen, 15 kap. 32 § (gymnasieskola) och 18
kap. 32 § (gymnasiesärskola), är ett bidrag till kostnader för boende, fördyrat
uppehälle och resor till och från hemmet. Bidraget utgår endast om eleven är
mottagen i första hand och som längst till och med vårterminen det år eleven
fyller 20 år.
Eleven ska vara folkbokförd i Linköpings kommun och vara antagen till en
kommunal eller landstings-/regiondriven gymnasieskola. Elever som studerar
vid folkhögskola, fristående skola, riksinternatskola och utlandsstudier söker
inackorderingstillägg hos CSN.
Restid
Restiden måste uppgå till mer än tre timmar per dag mellan
folkbokföringsadressen och skolan för att inackorderingstillägg ska beviljas.
Inackorderingstillägg och reseersättning kan inte erhållas samtidigt.
Heltidsstudier
Inackorderingstillägg beviljas om studierna sker på heltid. För att räknas som
heltidsstuderande i gymnasieskolan krävs att utbildningen omfattar all
schemabunden undervisning på programmet.
Aktuell skola ska intyga att eleven deltar i undervisningen när terminen har
påbörjats.
Idrottsutbildningar
Elever som har antagits till Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) kan
berättigas till inackorderingstillägg om anordnande kommun och hemkommun
har tecknat samverkansavtal för NIU före antagning sker. Ett samverkansavtal
innebär att eleverna blir antagna i första hand. Utöver att ett samverkansavtal
har upprättats ska även övriga kriterier uppfyllas för att inackorderingstillägg
kan beviljas.
Riksidrottsgymnasium (RIG) är riksrekryterande vilket innebär att eleven blir
antagen i första hand och då kan inackorderingstillägg beviljas.
Frisökning
Elever har möjlighet att söka utbildning (frisökning) i en annan kommuns
gymnasieskola även om samma utbildning erbjuds i hemkommunen eller
samverkansområdet. Behöriga elever tas emot i mån av plats vilket innebär en
andrahandsmottagning. Elever som tas emot i andra hand har inte rätt till
inackorderingstillägg.

Boende
En förutsättning för att bidraget ska beviljas är att eleven är inackorderad på
skolorten eller dess omedelbara närhet, samt att eleven är skriven i
hemkommunen. Kopia på hyresavtalet ska bifogas i ansökan.
Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet
Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att återbetala
beloppet. Beslut om inackorderingstillägg grundar sig på de uppgifter som har
lämnats i ansökan. För att undvika återkrav är det viktigt att anmälan om
förändringar görs till hemkommunen.
Utbetalning
Eleven ansöker varje termin och utbetalning beviljas för fyra månader under
höstterminen och fem månade under vårterminen. Bidraget kan sökas
retroaktivt för innevarande termin. Beviljat inackorderingstillägg utbetalas med
1/30 per månad av gällande basbelopp, se www.scb.se. Bidraget utbetalas en
gång per termin. Myndig elev kan stå som betalningsmottagare.
Ansökan skickas senast 1 september för höstterminen respektive 31 januari för
vårterminen till:
Linköpings kommun
Utbildningskontoret
Registrator bildningsnämnden
Apotekaregatan 13 C
581 81 Linköping

