Regler för inackorderingstillägg
Kf § 69 1994-11-24 och BoU § 70 2006-05-18
Ansökan om inackorderingstillägg lämnas till barn- och utbildningskontoret i hemkommunen.
För att elev ska vara berättigad till inackorderingstillägg gäller följande:
 att eleven är folkbokförd i Robertsfors kommun.
 att eleven inte är äldre än 20 år, tillägget utbetalas t o m vårterminen det år eleven fyller
20 år
 att eleven är heltidsstuderande i gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå.
 att reseavståndet mellan hemort och skol ort är 75 km eller mer.
Inackorderingstillägg utgår inte om elevens uppehälle till mer än hälften betalas av kommun,
stat eller landsting, t ex familjehem, studielån som prövats endast mot elevens ekonomi m m.
Om reseavståndet är kortare än 75 km kan inackorderingstillägg beviljas:


om avståndet hem - busshållplats är mer än 3 km
om direktförbindelse saknas från busshållplats.
(Med hållplats avses hållplats eller parkeringsficka där buss stannar om resande finns).



om elevs föräldrar vistas utomlands huvuddelen av året och eleven bor kvar i kommunen
om elev, p.g.a. sociala missförhållanden, genom socialnämndens försorg erhållit eget boende
(intyg erfordras).


om det finns speciella skäl som gör det omöjligt för elev att dagligen resa till och från skolan
(före och efter skolans ram tid, intyg erfordras, bedömning sker individuellt från fall till fall).
Ersättningsbelopp:


Grundtillägget utgår med 1/30 av basbeloppet upp till 124 km. Tillägget uppräknas därefter
med hänsyn till ökade kostnader för helgresor mellan föräldrahemmet och skolorten.



Tillägget beräknas enligt nedanstående tabell.
Inackorderingstillägget i % beräknat efter miniminivå som för läsåret är:
0 - 124
km
125 –
599 km
600 - km

1490: - = 1/30 av
44 500:(prisbasbeloppet)
1850: - (124 % av 1490: -)
2250: - (151 % av 1490: -)
(Beloppen avrundas till närmast högre tiotal)



Inackorderingstillägget beviljas ett normalt läsår för 4 månader på höstterminen och 5
månader på vårterminen.



Utbetalning sker en gång på hösten och en gång på våren enligt utbetalningsplan.



Inackorderingstillägg kan sökas del av läsåret.



Inackorderingstillägg utbetalas med högst en månads retroaktivitet från ansökningens
ankomstdatum

Ändrade förhållanden
Ändrade studieförhållanden skall omgående meddelas barn- och utbildningskontoret i hemkommunen.
Elev som erhållit felaktigt inackorderingstillägg t ex för att studierna avbrutits är skyldig att återbetala
beloppet. Om studier bedrivits under del av månad krävs ingen återbetalning.
Inackorderingstillägg och resetillägg för dagliga resor (t ex busskort) kan inte utgå samtidigt. En elev
får aldrig ansöka om både inackorderingstillägg och resetillägg.
Om elev ej är berättigad till inackorderingstillägg enligt ovanstående regler men ändå väljer att bo på
skolorten har eleven rätt till busskort alternativt kontantersättning motsvarande kommunens kostnad
för ett busskort. Denna kontantersättning ansöker man om på speciell blankett som tillhandshålls av
barn- och utbildningskontoret i hemkommunen.

