
 

 

 

 

Du som tänker söka gymnasieutbildning på 
annan ort   
Här är en del bra saker att tänka på: 

• Om utbildningen ligger så långt hemifrån att du inte kan ta dig till och från skolan med 

allmänna kommunikationsmedel bör du kontrollera vilka regler som gäller för att få 

inackorderingstillägg.   

• Om det visar sig att du inte är berättigad till inackorderingstillägg är det bättre att veta 

det innan du har tagits in på utbildningen. Det kan bli både dyrt och besvärligt om man 

inte är förberedd för studier på annan ort. Är du mottagen på frisök (i mån av plats) 

har du inte rätt till inackorderingstillägg. 

• Om du söker till utbildning vid en fristående skola ska du vända dig till CSN för att få 

svar på dina frågor om inackorderingstillägg. Om motsvarande utbildning finns på din 

hemort/samverkansområde är det inte alls säkert att du blir beviljad 

inackorderingstillägg.  

• Om du söker till utbildning vid kommunal skola ska du vända dig till din hemkommun 

för att få svar på dina frågor om inackorderingstillägg.  

• Alla kommuner har inte samma beloppsintervall, när det gäller hur mycket pengar man 

kan få i inackorderingstillägg. Därför kan dina kamrater från andra kommuner få både 

mer och mindre pengar.  

• En del skolor erbjuder internatboende för sina elever. Ta reda på ordentligt vad 

boendet kostar, vad det inkluderar, och vad som tillkommer. Tänk på att 

inackorderingstillägget inte tar hänsyn till hur dyrt eller billigt du bor. Inackorderings-

tillägget är kilometerbaserat, d.v.s. man får ett visst belopp beroende på hur långt 

man har mellan bostad och skolort, enkel resa.  

• Om det inte finns internatboende får du själv ordna bostad. Även här gäller att det 

belopp du eventuellt får är kilometerbaserat. Du får varken mer eller mindre pengar, 

beroende på om din hyra är dyr eller billig. 

• Tänk på att ansökan om inackorderingstillägg måste göras i god tid inför terminsstarten. 

Utbetalning kan tidigast göras från och med den månad ansökan kommer in. 

• Du får inte ha både busskort och inackorderingstillägg. Kvittera därför inte ut ett 

busskort vid terminsstart om du har ansökt om inackorderingstillägg. Du kan då bli 

återbetalningsskyldig.  

• Tänk på att det kostar att studera på annan ort, även om du blir beviljad 

inackorderingstillägg. Resorna hem till föräldrabostaden och retur till skolan vid 

exempelvis helger, får du betala själv. Du ska också ha fickpengar över, ha råd till mat 

och sköta dig själv och dina studier på egen hand.  

• Om du blir beviljad inackorderingstillägg – tänk på att inte göra någon definitiv 

flyttanmälan bara för att få posten sänd till din inackorderingsadress.  Det är viktigt att 

du väljer rätt blankett för att fylla i din anmälan om eftersändning av post eller 

adressändring. 
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