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ANVISNINGAR TILL ANSÖKAN OM INACKORDERINGSTILLÄGG LÄSÅR 
2020/2021

Bestämmelser 
Kortfattat innebär bestämmelserna att studieberättigade elever i gymnasieskolan, kommunal  
vuxenutbildning på gymnasial nivå och påbyggnadsutbildning, som är folkbokförda i Eksjö kommun, har 
rätt till ersättning fram t o m det första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år om vissa förutsättningar är 
uppfyllda. Om eleven läser på en gymnasial friskola är det CSN som beviljar inackorderingstillägg. Kommu-
nen erbjuder endast inackorderingstillägg till elever som är antagna som förstahandssökande. 

Ersättning utgår till elever i form av ett ekonomiskt bidrag per månad som varierar beroende på avståndet 
mellan hemmet och studieorten. 
Avståndet ska dock vara minst 40 km. 
Ersättning kan även utbetalas i vissa fall där restiden mellan skolan och hemmet överstiger två timmar utö-
ver skoldagen och under minst fyra dagar per tvåveckorsperiod. En skoldag är mellan 08.00-15.40. 

En förutsättning för att tillägget ska beviljas är att eleven är inackorderad på skolorten eller i dess närhet. 
Inackorderingstillägget söks varje läsår. Blanketten finns på www.eksjogymnasium.se. Ansökan ska vara in-
lämnad senast 31 augusti gällande år.  

Om en elev erhåller inackorderingstillägg kan inte bidrag till dagliga resor (färdbevis) utgå samti-
digt. 

Belopp 
Bidragsberättigad elev är enligt statlig förordning berättigad till ett månadsbelopp på minst 1/30 av prisbas-
beloppet. 

För läsåret 2020/2021 gäller nedan angivna månadsbelopp.

Avstånd/km Del av prisbasbelopp Kr/månad 
0-150 1/30 1 570:-
> 150 1,25/30 1 970:-

Utbetalning 
Inackorderingstillägg utgår normalt med nio månadsbelopp, fyra på höstterminen och fem för vårterminen. 
Vissa andra regler kan förekomma vid bland annat praktik och icke terminsbunden undervisning. Utbetal-
ningen kommer att ske månadsvis via bank, ange kontonummer. 

Återbetalningsskyldighet 
Vid studieavbrott är eleven skyldig att anmäla detta. Om eleven erhållit inackorderingstillägg på felaktiga 
grunder blir eleven/betalningsmottagaren återbetalningsskyldig. 

Handläggning 
Ansökan om inackorderingstillägg handläggs av Eksjö Gymnasium, 575 80 EKSJÖ. 
Eventuella frågor besvaras av Carina Eklund på telefon 0381-363 35. 

OBS! Se till att alla uppgifter är ifyllda på ansökan. Kom ihåg att få skolans underskrift och stämpel 
i kolumnen Studieintyg på blanketten!  
Ansökan ska vara Eksjö Gymnasium tillhanda senast 31 augusti gällande läsår. 

http://www.eksjogymnasium.se/

