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Vision. Övergripande beskrivning av ett önskvärt framtida tillstånd. Ska ange i 
vilken riktning kommunen är på väg. För Karlskoga kommun finns en vision – Vision 
2020. 
Mål och budget. Dokumentet Mål och budget sammanfattar vad kommunens 
verksamheter ska uppnå (mål och resultat) inom den närmaste treårsperioden i 
syfte att nå Vision 2020 samt vilka ekonomiska resurser som finns till 
verksamheternas förfogande. 
Program. En översiktlig politisk viljeriktning inom ett sakområde. Särskild definition 
i plan- och byggsammanhang eller annat.  
Policy. Kommunens grundläggande förhållningssätt/värderingar och vägledande 
principer.  
Strategi. En strategi kan användas för att konkretisera ett program eller en policy. 
Riktlinje. Beskriver tillvägagångssätt i olika sakfrågor och är ett stöd för hur frågor 
bör hanteras och genomföras. 

Diarienummer: BUN 2021-
00285 

Ansvarig enhet: 
Skolförvaltningen  
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Riktlinje - Inackorderingsbidrag och dagliga resor för gymnasieelev  
 

Omfattning 
Denna riktlinje omfattar: 

- Inackorderingsbidrag för gymnasieelev 
- Dagliga resor för gymnasieelev, såsom busskort, anslutningsresa eller 

kontantersättning 
- Resa för gymnasieelev vid olycksfall 
- Force majeure.    

 

Angränsande styrdokument 
-      

Syfte 
 Syftet med denna riktlinje är att tydliggöra vilka regler som gäller för att en gymnasieelev ska 
beviljas inackorderingstillägg eller dagliga resor samt vad som gäller för resor vid olycksfall 
och force majeure.   
 

Ansvar för efterlevnad 
Ansvar för denna riktlinje har utredare och handläggare som arbetar med 
inackorderingstillägg och dagliga resor på Skolförvaltningen.          
 
 

Inackorderingsbidrag 
Elev i gymnasieskola kan ha rätt till inackorderingsbidrag som är ett bidrag till kostnaden för 
boende och resor om man måste bo på en annan ort under studietiden. 
 
Detta gäller för att inackordering på studieorten ska beviljas: 

• Elev är folkbokförd i Karlskoga kommun. 
• Elev kan få inackorderingsbidrag till och med vårterminen det år eleven fyller 20. 
• Elev ska vara heltidsstuderande. 
• Elev går i en kommunal gymnasieskola och är förstahandsmottagen.  
• Elevs resväg från hemmet till skolan överstiger 40 km eller den totala restiden* är 

minst 2 timmar/dag. 
• Kopia på hyreskontraktet eller första hyreskvittot på höstterminen respektive 

vårterminen ska skickas in tillsammans med ansökan för att utbetalning ska kunna ske. 
 

* I restiden ingår gångtid till busshållplatsen, restid med buss/tåg och gångtid till skolan. Det 
är skolans ramtid för start och slut som gäller, inte elevs individuella skoldag. 
 
Inackorderingsbidraget ska enligt skollagen, 15 kap 32 § utgå med lägst 1/30 av 
prisbasbeloppet per månad. 
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Elev som går på en fristående gymnasieskola eller folkhögskola på annan ort ansöker om 
inackorderingsbidrag hos CSN. 
 
Elev kan få inackorderingsbidrag även om utbildningen finns på hemorten: 

• Elev går på riksrekryterande gymnasieskola som godkänts av Skolverket eller vid 
annan utbildning där regeringen har beslutat att hela landet ska vara elevområde.  

• Gäller även för Nationell Elitidrottsutbildning (NIU) om samverkansavtal har ingåtts 
med kommunen på studieorten och Karlskoga kommun. 

• Om vårdnadshavare har flyttat till Karlskoga och elev bor kvar för att fullfölja en 
tidigare påbörjad gymnasial utbildning. Som regel avser det sista läsåret.  

• Om elev studerar vid en kommunal skola i Örebro län. 

Synnerliga skäl  
Inackorderingsbidrag kan beviljas på hemorten om elevs vårdnadshavare vistas utomlands 
under huvuddelen av året, men elev bor kvar i hemmet. Inackorderingsbidrag kan inte beviljas 
om elev genom sociala myndigheters försorg inte längre bor med vårdnadshavare på grund av 
sociala missförhållanden. Andra speciella orsaker för bidrag till eget boende prövas och 
beviljas restriktivt. 

Lärlingslön  
Elev som har lärlings- eller praktiklön har ytterst begränsade möjligheter att få 
inackorderingsbidrag.  

Studieavbrott  
Om elev avbryter studierna under läsåret är elev inte längre berättigad till 
inackorderingsbidrag. Avbrutna studier ska anmälas till Skolförvaltningen i Karlskoga. Den 
som felaktigt tar emot inackorderingsbidrag är skyldig att genast återbetala beloppet.  

Vem får pengarna?  
Inackorderingsbidrag utbetalas till myndig elev eller vårdnadshavare för omyndig elev. 
Möjlighet finns att på ansökningsblanketten ange att vårdnadshavaren godkänner omyndig 
elev som betalningsmottagare.  

När sker utbetalningarna?  
Utbetalning sker den 25:e i varje månad (sept-maj) via bank. Bidraget betalas ut nio gånger 
per läsår men gäller för tio månader. Första utbetalningen i september gäller för augusti och 
september.  
 
Betalningsmottagare anger bank och bankkonto där pengarna ska sättas in.  
 

Dagliga resor  
Ansökan om bidrag för dagliga resor görs digitalt via Karlskoga kommuns webbplats. För att 
ansöka digitalt krävs bank-ID. Servicecenter eller Skolförvaltningen kan hjälpa till med 
ansökan.    
Bidrag för dagliga resor kan ges i form av busskort eller kontantersättning, och en elev som 
har minst 4 km till närmaste hållplats kan utöver busskort också få ersättning för 
anslutningsresa. Bidrag kan ges till elev i både kommunal och fristående skola.  
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Detta gäller för att dagliga resor ska beviljas: 
• Elev är folkbokförd i Karlskoga kommun. 
• Elev ska vara heltidsstuderande. 
• Elevs kortaste väg till skolan är minst 6 km. 
• Elev får inte ha inackorderingsbidrag. 
• Elev har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen. 
• Elev kan beviljas dagliga resor från och med första terminen i gymnasieskolan även 

om eleven ännu inte har fyllt 16 år.  
• Dagliga resor kan beviljas till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 

år.  
 
Elev som beviljas dagliga resor, och som studerar i Örebro län eller Kristinehamn, får ett 
busskort på Länstrafiken för det aktuella läsåret. Kortet hämtas på gymnasieskolans 
expedition. Elev på skola i Kristinehamn hämtar busskortet på Möckelngymnasiet i 
Karlskoga.  
 
Elev som beviljas dagliga resor, och som studerar i Karlstad, får ett busskort på 
Värmlandstrafikens kollektivtrafik för det aktuella läsåret. Kortet hämtas på Skolkontoret.   

Busskort 
Bidrag för dagliga resor utgörs i de flesta fall av ett busskort för buss/tåg. Giltighetstid för 
Länstrafikens kort är måndag-fredag fram till kl 19.00 under skolterminerna och det gäller på 
samtliga busslinjer inklusive tätortstrafik i Örebro län, samt på alla tåg inom länet utom SJ 
Snabbtåg. Busskortet delas ut på respektive gymnasieskola när nytt läsår börjar. Upphandlad 
skolskjuts är inte allmän kollektivtrafik. Elev ska alltid kunna visa upp kortet vid resa. 
Värmlandstrafikens kort gäller dygnet runt under skolterminerna och det gäller på bussar och 
tåg i Värmland samt vissa sträckor över länsgränserna, däribland till Karlskoga. Kortet gäller 
också för tätortstrafik i Karlskoga.  

Elev med funktionsnedsättning 
Om elev har funktionsnedsättning och inte kan ta sig till skolan med kollektivtrafik hänvisas 
elev till att ansöka om färdtjänst. Det görs direkt hos Länstrafiken, via www.lanstrafiken.se. 
Om elev beviljas färdtjänst kan ansökan om månadskort gällande studier göras hos 
Länstrafiken. Om elev beviljas månadskort gällande studier kan elev ansöka om att få 
kostnaden för månadskortet ersatt av skolförvaltningen. Ersättning kan beviljas även om 
avståndet mellan hemmet och skolan är mindre än 6 km.   

Förlorat eller skadat busskort 
Förlorat eller skadat busskort ersätts mot en expeditionsavgift på 200 kr. Gymnasieskolans 
expedition ombesörjer detta, alternativt Skolförvaltningen om det gäller busskort på 
Värmlandstrafiken.   
 

Anslutningsresa 
Elev med mer än 4 km till närmaste aktuella buss- eller tåghållplats kan ansöka om ersättning 
för anslutningsresa om elev uppfyller kriterierna för dagliga resor. Ersättningen utgår från 
Skatteverkets beräkning för skattefri bilersättning för egen bil i tjänst. (Skattefri bilersättning 
x antal km x antal skoldagar per månad.)  
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Kontantersättning 
Elev som inte kan nyttja allmänna kommunikationer på grund av kollektivtrafikens planering 
i kommunen, kan ansöka om kontantersättning om elev uppfyller kriterierna för dagliga resor. 
Ersättning utgår, max nettokostnaden för aktuellt busskort per termin. Byte mellan kontant 
ersättning och busskort kan inte ske under läsåret.  
 

Olycksfall 
Om elev i gymnasieskola behöver tillfällig skjuts mellan hem och skola på grund av 
olycksfall ska elev vända sig till kommunens försäkringsbolag för hjälp med detta. 
Kommunens olycksfallsförsäkring gäller för alla gymnasieelever som är folkbokförda i 
Karlskoga. 
 

Force Majeure 
Vid force majeure kan inte resan garanteras. Någon ersättning för utebliven elevresa på grund 
av force majeure medges inte. 
 

Lagar  
Skollagen (2010:800) 
Lag om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (1991:110) 
Studiestödslagen (1999:1395)  
 
 
 
 


	Riktlinje - Inackorderingsbidrag och dagliga resor för gymnasieelev
	Omfattning
	Angränsande styrdokument
	Syfte
	Ansvar för efterlevnad
	Inackorderingsbidrag
	Synnerliga skäl
	Lärlingslön
	Studieavbrott
	Vem får pengarna?
	När sker utbetalningarna?

	Dagliga resor
	Busskort
	Elev med funktionsnedsättning
	Förlorat eller skadat busskort

	Anslutningsresa
	Kontantersättning

	Olycksfall
	Force Majeure
	Lagar

