1 (2)
Dnr:

Regler för inackorderingstillägg
Inackorderingstillägg kan beviljas till och med vårterminen det år du fyller 20 år.
Du ansöker om inackorderingstillägg för ett läsår i taget och ny ansökan måste
göras inför varje nytt läsår. Ansökan ska vara Varbergs kommun tillhanda senast
30 september.
För att ansöka om inackorderingstillägg hos Varbergs kommun ska du studera vid
en kommunal gymnasieskola, påbyggnadsutbildning eller grundläggande
vuxenutbildning. Elever som studerar vid fristående gymnasieskolor och
folkhögskolor ansöker om inackorderingstillägg via CSN, www.csn.se
Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnaden för boende och hemresor.
Inackorderingstillägget kan beviljas om du på grund av lång eller besvärlig resväg
måste bo på skolorten. Om reseavståndet från hemmet till skolan är minst 40 km
enkel väg beviljas inackorderingstillägg. Om avståndet mellan hemmet och skolan
är mindre än 40 km kan inackorderingstillägg beviljas, om den totala restiden
inklusive väntetid är minst 3 timmar/dag.
Observera att elever som är andrahandsmottagna till gymnasieutbildning i annan
kommun inte omfattas av inackorderingstillägg. Till andrahandsmottagna räknas
de elever som ”frisökt” till lediga platser och blivit antagna.
Den som erhåller inackorderingstillägg får inte samtidigt uppbära färdbevis
(busskort) för dagliga resor.
Hur beräknas inackorderingstillägget
Varbergs kommun ersätter upp till 1/30 av aktuellt prisbasbelopp per hel
kalendermånad.
Restid
I ansökan ska du uppge din restid. Med restid avses den tid på morgonen, tiden då
du lämnar hemmet (folkbokföringsadress) till den tid då skolan börjar, samt den
tid på eftermiddagen då skolan slutar, till den tid du kommer hem
(folkbokföringsadress). Du ska också ange de tider då ordinarie skoldag börjar
och slutar. Med ordinarie skoldag avses de tider då skoldagen normalt börjar och
slutar, inte din egen skoldag om denna avviker från skolans normala tider.
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Ansöker du om inackorderingstillägg på grund av lång res- och väntetid ska
aktuellt grundschema för utbildningen och en färdvägsbeskrivning bifogas.
Intyg/kopia av hyreskontrakt
En förutsättning för att inackorderingstillägget ska beviljas är att du faktiskt bor
på skolorten. Med ansökan ska du skicka med intyg från hyresvärden alternativt
kopia av hyreskontraktet för ditt boende.
Återkrav
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. För att undvika återkrav är det därför viktigt att du anmäler
nedanstående till Varbergs kommun:
• Om du avbryter studierna.
• Om du ändrar folkbokföringsadress eller inackordering upphör.
Utbetalning
Om du är inackorderad hela läsåret beviljas inackorderingstillägg för fyra
månader (september - december) på hösten och fem månader (januari-maj) på
våren. Utbetalning sker månadsvis och den bankdag som ligger närmast den 27 i
respektive månad.

