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ANVISNINGAR TILL ANSÖKAN OM 

INACKORDERINGSTILÄGG LÄSÅRET 2022/2023 

Hemkommunens ansvar  

Kommunen 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 beviljas.  

Statens (CSN) ansvar  

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. Statligt inackorderingstillägg beviljas 

bara, efter prövning, till elever som CSN anser behöver inackordering. 

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 skall vara studiehjälpsberättigad och gå i kommunal gymnasieutbildning eller 

vuxenutbildning på gymnasial nivå. Du skall vara folkbokförd i Mullsjö kommun. För att få 

tillägget krävs att du studerar på heltid. Inackorderingstillägg kan beviljas till och med 

vårterminen det år du fyller 20 år. Avståndet mellan hemmet och skolorten skall vara minst 

40 km. En förutsättning för att tillägget skall beviljas är att du bosätter dig på skolorten 

eller i dess närhet. 

Inackorderingstillägg vid besvärlig restid beviljas endast om bortovaron från hemmet för 

deltagande i skolans ordinarie verksamhet, inklusive restid mellan hemmet och skolan tur 

och retur, är mer än 11 timmar per dag, tre dagar per vecka. Vid bedömning av gångtid 

mellan hemmet och hållplats gäller att 1 kilometers gångsträcka motsvarar 10 minuters 

gångtid. 
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Ersättningsnivå  

Beroende på avståndet mellan hemmet och skolan beviljas inackorderingstillägg med ett 

månadsbelopp som är knutet till gällande basbelopp. 

För läsåret 2022/2023 gäller nedan angivna månadsbelopp.  

Avstånd/kilometer Del av basbelopp Per månad  

0 – 150  1,00/30 1 688 kronor 
> 150  1,25/30 2 110 kronor  
> 300 1,35/30 2 279 kronor 
> 500 1,55/30 2 616 kronor 

 

Antal månadsbelopp 

Inackorderingstillägg utgår normalt med nio månadsbelopp, fyra för höstterminen och fem 

för vårterminen. Viss andra regler kan förkomma vid bland annat praktik och icke 

terminsbunden undervisning. En förutsättning är att du faktiskt är inackorderad. 

Utbetalning  

Utbetalning av inackorderingstillägg sker månadsvis, i regel den 27:e i varje 

utbetalningsmånad. 

Återbetalningsskyldighet  

Vid studieavbrott, byte av skola, flyttning hem, flyttning till annan kommun eller om 

förhållandena i övrigt ändras, är du skyldig att anmäla detta. Om du uppburit 

inackorderingstillägg på felaktiga grunder blir du skyldig att genast betala tillbaka beloppet. 

OM EN ELEV ERHÅLLER INACKORDERINGSTILLÄGG KAN ALDRIG 

BIDRAG TILL DAGLIGA RESOR SAMTIDIGT UTGÅ. 

Handläggning  

Ansökan om inackorderingstillägg handläggs av ekonomiavdelningen, Mullsjö kommun. 

Eventuella frågor besvaras av Moa Lundberg, telefon: 0392 - 140 34.  

Ansökan skickas till:  
Mullsjö kommun  
Ekonomiavdelningen 
Box 47  
565 21 Mullsjö 

 


