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Regler för rese och inackorderingsbidrag för
gymnasieelever folkbokförda i Vingåkers kommun
Resetillägg för gymnasieelever – heltidsstudier

1. Eleven kan få bidraget till och med första halvåret det år han/hon fyller
20 år.
2. Den kortaste vägen från hemmet till skolan ska vara minst sex kilometer.
3. Ansökan måste lämnas. Ersättning betalas inte ut retroaktivt för tidigare
terminer.
4. Resebidrag inom Sörmland, när kollektivtrafik är möjlig, utgår som
färdbevis för buss- och/eller tåg.
5. För övriga beviljade resor utbetalas resebidrag.
6. Möjlighet finns att söka bidrag för anslutningsresor till busshållplats om
avståndet dit från hemmet är minst 6 km, dock maxkostnad/månad inkl
färdbevis 1/30 basbelopp.
7. Maximalt resebidrag är 1/30 basbelopp.
Inackorderingstillägg för gymnasieelever – heltidsstudier
Elever på gymnasieskola som drivs av offentlig huvudman (kommun eller
landsting) ansöker om inackorderingsbidrag hos hemkommunen.
Elever som studerar på en riksinternatskola, folkhögskola eller en fristående
gymnasieskola ansöker om inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden
(CSN).
Inackorderingsbidraget ska bidra till kostnader för boende, dyrare uppehälle och
resor till och från hemmet (folkbokföringsadressen).
1. Eleven kan få bidraget till och med första halvåret det år han/hon fyller
20 år.
2. Ansökan måste lämnas. Ersättning lämnas inte ut retroaktivt för tidigare
terminer.
3. Reseavståndet från hemmet till skolan måste vara minst 50 km.
4. Inackorderingstillägg vid kortare avstånd mellan skola och hem kan dock
beviljas på grund av besvärlig resväg om den totala väntetiden på
skolorten och/eller vid anslutning mellan allmänna kommunikationer är
minst 2 timmar/dag utifrån schemaram.
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5. Inackordering på hemorten kan i undantagsfall fås av medicinska eller
sociala skäl (intyg erfordras).
6. Inackorderingstillägg beviljas endast för hel kalendermånad som eleven är
inackorderad och inskriven på skolan.
7. Inackorderingstillägg beviljas för fyra månader på höstterminen och för
fem månader på vårterminen. Belopp per månad är 1/30 basbelopp.
8. Elev kan beviljas inackorderingstillägg om eleven har minst 6 km till
allmänna kommunikationer.
9. Elever på fristående gymnasieskola söker inackorderingstillägg via CSN
(Centrala studiestödsnämnden).
Eleven är skyldig att anmäla ändrade förhållanden. Med ändrade förhållanden
avses till exempel avbrutna studier eller flytt till annan kommun.
Bakgrund
Enligt Barn- och utbildningsnämndens reglemente, flik 3.5 i kommunens
författningssamling, senast reviderat 2015-03-23 Kf § 19 har Barn- och
utbildningsnämnden delegation att revidera reglerna för rese- och
inackorderingstillägg för gymnasieelever.
Reglerna för rese- och inackorderingstillägg återfinns i kommunens
författningssamling. De är fastställda 1999-03-22 och senast reviderade
2007-06-18.
Denna revidering år 2017 medför vissa förtydliganden, men inga förändringar i
sak.
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Lagtext - resor
Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor
1 § Kommunerna ska 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.

Lagtext – inackorderingsbidrag
Lag 2010:800 skollagen, 15 kap
Stöd till inackordering
32 § Hemkommunen ska lämna ekonomiskt stöd till elever i en gymnasieskola
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 § andra 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 är 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 närmst lägre tiotal kronor. Lag
(2011:876).
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