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VILLKOR FÖR INACKORDERINGSTILLÄGG  
 

Inackorderingstillägget är ett bidrag för hjälp till kostnaden för fördyrat 
boende och resor till och från hemmet. Bidragets storlek styrs av 
reseavståndet mellan hemmet och skolan. En förutsättning för att 
bidraget ska beviljas är att du är inackorderad på skolorten eller i dess 
närhet men folkbokförd hos en vårdnadshavare i Hammarö kommun.  

Beroende på avståndet mellan hemmet och skolan beviljas 
inackorderingstillägg med följande belopp under högst nio (9) månader 
per läsår.  

 

Avstånd i km  2022  2023 

45 - 85   1 610 kr/mån 1 750 kr/mån 
86 – 225   1 920 kr/mån 2 060 kr/mån 
226 -   2 292 kr/mån 2 432 kr/mån 

 

Det är hos din hemkommun du söker inackorderingstillägg när du ska 
studera i en gymnasieskola som drivs av en kommun eller en region. 
Studerar du på en friskola, riksinternatskola eller folkhögskola ska du i stället 
vända dig till CSN för att söka inackorderingstillägg.  

 

Inackorderingstillägg beviljas:  
• Om du på grund av lång resväg (minst 45 km enkel resa) måste 

inackordera dig på skolorten.  
 

• Om avståndet mellan hemmet och skolan är mindre än 45 km men 
den totala restiden mellan hemmet och skolan är minst två timmar 
per dag beviljas inackorderingstillägg på lägstanivå.  
 

• Du är antagen till skolan i första hand.  
Det innebär att du blivit antagen på ett program i en kommun som 
Hammarö kommun har ett samverkansavtal med. I Värmland har 
samtliga kommuner tecknat samverkansavtal med varandra.  
Det gäller också för program som har riksintag samt 
idrottsutbildningar såsom RIG och NIU.  
OBS! Det gäller inte lokala idrottsutbildningar (LIU) 
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Du kan inte få både inackorderingstillägg och busskort. 
 
Inackorderingstillägg betalas endast ut om studierna bedrivs på heltid.  
 
För bidraget finns ingen nedre åldersgräns men du kan längst få det till 
och med vårterminen det år du fyller 20.  

 

Ansökningstider  

Ansökan ska lämnas in senast den 31 augusti om utbetalningen ska kunna 
göras till den 27 september. Om ansökan inkommer efter 31 augusti 
utbetalas ej tillägget retroaktivt, utan ansökan gäller för efterföljande 
månad och resterande del av läsåret. Ny ansökan ska lämnas in för varje 
nytt läsår.  
 

Var lämnas ansökan?  

Här söker du inackorderingstillägg via vår e-tjänst  
Du ska själv ansöka via vår e-tjänst om du är myndig, i annat fall ansöker 
vårdnadshavaren via vår e-tjänst.  
Ansökan behandlas när mottagande skola har intygat att du påbörjat din 
utbildning på angiven skola.  

 

Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet  

Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att genast 
återbetala beloppet. Beslut om inackorderingstillägg grundar sig på de 
uppgifter som har lämnats i ansökan. Om förutsättningarna för 
inackorderingstillägg ändras måste ändringarna omedelbart meddelas 
bildningsförvaltningen.  

 

Utbetalning  

Inackorderingstillägg betalas ut till din vårdnadshavare om du är 
omyndig. Inackorderingstillägg betalas ut månadsvis innevarande 
månad, i slutet av varje månad 

https://e-tjanster.hammaro.se/6GIT
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