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Information om inackorderingstillägg läsåret 2023/2024 
Gäller för gymnasieelever folkbokförda i Älvkarleby kommun. 

 

Gemensamma bestämmelser för reseersättning och inackorderingstillägg 
Du ska vara berättigad till studiehjälp och studera vid gymnasieskola eller likvärdig 

skola. Ersättning kan erhållas till och med första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. 

Det innebär att du som är född 2004 eller senare kan få ersättning för läsåret 2023/2024. 

Bifogad ansökan gäller under hela gymnasietiden med följande undantag: 

• Vid byte av studieort måste ny ansökan lämnas in 

• Om du byter program eller skola eller avbryter studierna ska du omgående 
meddela Jani Tupakka, jani.tupakka@alvkarleby.se 

Har du frågor om inackorderingstillägg, välkommen att kontakta Annette Östling, 

telefon 026- 831 67 eller via e-post annette.ostling@alvkarleby.se 

 

Regler för inackorderingstillägg 
Inackorderingstillägget avser stöd för boende, fördyrat uppehälle och inkluderar resor till 

och från hemmet. För att få tillägget beviljat krävs att restiden mellan bostaden och skolan 

överstiger tre timmar/dag. Eleven har inte rätt till både inackorderingstillägg och busskort. 

 

Inackorderingstillägget för läsåret 2023/2024 utbetalas månadsvis i efterskott (gäller alla 

kommunala gymnasieskolor). Tillägget lämnas med lägst 1/30 av prisbasbeloppet enligt 

skollagen (Kap 15, §32). Beloppet justeras vid årsskiftet och kommer från och med 

vårterminen 2023 att betalas ut med 

 

Avstånd i km Kronor/månad 

0-100 

101-300 

301-500 

1 750:- 

2 150:- 

2 450:- 

501- 2 750:- 

 

Vid studier på fristående gymnasieskolor söks inackorderingstillägg hos CSN 

(Centrala Studiestödsnämnden). Om du blivit antagen i andra hand till en gymnasieskola via 

frisök har du rätt till dagliga resor men inte till inackorderingstillägg. 

 

Ersättning utgår för 4 månader under höstterminen och 5 månader under vårterminen. 

Kopia av det första hyreskvittot på höstterminen och vårterminen eller kopia av 

hyreskontrakt ska på uppmaning skickas in till kommunen. 

 

Kommunen kan även under övriga läsåret begära in hyreskvitton. 

Felaktiga utbetalningar kan återkrävas om utbetalning skett på oriktiga grunder. 

 

Inlämning av ansökan till läsår 2023/2024 ska ske senast den 28 juli 2023. 

 

    Ansökan skickas till Utbildningsnämnden, Box 4, 814 21 Skutskär. 
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