
 

 

2017/08/29 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riktlinjer för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan gällande 

inackorderingsbidrag, kontantbidrag samt NIU 
 

Inackorderingsbidrag 

 

Enligt skollagens 15 kap. 32§ ska ekonomiskt stöd lämnas till elever i en 

gymnasieskola med offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av 

skolgången. Skyldigheten gäller till och med första kalenderhalvåret det år eleven 

fyller 20 år. Inackorderingsbidraget är ett bidrag till boende, fördyrat uppehälle och 

resor till och från hemmet.  

 

Följande kriterier gäller för att få inackorderingsbidrag i Hallstahammars kommun: 

 

 Eleven är folkbokförd i Hallstahammars kommun. 

 Eleven är under 20 år (bidrag ges till och med det första kalenderhalvåret det år då 

eleven fyller 20 år). 

 Eleven går i en gymnasieskola med offentlig huvudman och avståndet mellan 

hemort och skolort är 50 km eller mer (enkel resa).  

 Eleven studerar på heltid. 

 Eleven är faktiskt inackorderad på skolorten med inackorderingsadress. 

 

Undantag:  

 

Följande elever har inte rätt till inackorderingsbidrag i Hallstahammars kommun: 

 

1 elever som har tagits emot i andra hand till ett nationellt program enligt 

skollagens 16 kap. 47 §, 

2 elever som har tagits emot enligt skollagens 17 kap. 19 § andra stycket, 

3 elever på Rh-anpassad utbildning, eller 

4 utlandssvenska elever som får studiehjälp i form av inackorderingstillägg enligt 

studiestödslagen (1999:1395). 

 

För elev där ansökan och beslut inte faller under CSN och som kommit in på 

nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) utanför samverkansområdet 

(kommunala skolor i Hallstahammar och Västerås) beviljas inackorderingsbidrag. 

Kostnader för resor till och från skolorten med NIU lämnas dock endast för 

utbildning inom samverkansområdet. Tilläggsbeloppet för NIU beviljas för alla som 

kommit in på NIU, oavsett studieort.  
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Inackorderingsbidraget utgår med 1/30 av prisbasbeloppet och utbetalas under nio 

månader per läsår. Om eleven har mer än 500 kilometer mellan hemort och skolort 

(enkel resa) utgår ett extra tillägg med 500 kr/månad. 

 

Inackorderingsbidrag ska sökas på nytt inför varje nytt läsår. Retroaktivt bidrag 

utbetalas för högst den termin då ansökan inlämnas. Vid studieavbrott eller andra 

förändringar (ex adressändring) som kan påverka bidraget ska detta omgående 

meddelas BUN/Hallstahammars kommun. Felaktigt utbetalda bidrag ska återbetalas. 

 

Elev kan inte både ha inackorderingsbidrag och skolkort (buss/tågkort). Undantag är 

de elever som studerar på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade oavsett avstånd 

mellan skola och boende. 

 

Elever som bor på internat på Ösby Naturbruksgymnasium i Sala och som har rätt till 

inackorderingsbidrag (i de fall de uppfyller villkoren för detta) har även rätt till 

reseersättning för en tur- och returresa/veckoslut under läsåret. Det med anledning av 

att eleverna inte får bo kvar över veckosluten. Det finns ett särskilt ungdomskort att 

köpa med 20 resor. Eleven har rätt att köpa två ungdomskort/termin. Kvitto skickas 

till BUN/Hallstahammars kommun. Utbetalning av reseersättningen sker i december 

och maj i samband med utbetalning av inackorderingsbidrag.  

 

 

Kontantbidrag 

 

Studerande som inte uppfyller kravet för inackorderingsbidrag kan erhålla 

kontantbidrag motsvarande vad ett VL-kort kostar under förutsättning att det finns en 

inackorderingsadress. 

 

 

 

 


