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Bos§ 56 Dnr KS 0046/2016 

lnackorderingstillägg läsåret 2016/2017 

Ärendebeskrivning 
Bildningschef Anders Nordlund har inkommit med skrivelse daterad den 
30 mars 2016 rörande inackorderingstillägg för gymnasieelever läsåret 2016/2017. 

Inackorderingstillägg är ersättning till elever som inte bor hemma under sina studier. 
Inackorderingstillägget skall uppgå till minst 1/30 del av prisbasbeloppet per månad. 
Vidare bestäms bidraget av avståndet till studieorten då bidraget även skall utgöra 
ersättning för en del av hemresorna. 

Prisbasbeloppet 2016 är 44 300 kronor vilket medför att lägsta avrundade belopp för 
inackorderingstillägg är 1 480 kronor per månad. 

Förslag 
Bildningschef Anders Nordlund föreslår bildnings- och sociala utskottet föreslå 
kommunstyrelsen besluta om inackorderingstillägg läsåret 2016/2017 enligt 
följande: 

Avstånd, km 
0-149 
150-349 
350-

Kronor per månad 
1 480 
1 770 
2 160 

Vidare föreslås besluta att elever som studerar inom Örebro län erhåller 
1 140 kronor per månad i tio månader eftersom gymnasiek01iet inom 
kollektivtrafiken kan användas både för dagliga resor och hemresor. 

Slutligen föreslås besluta att inackorderingstillägg kan utbetalas till elever vid 
gymnasieskola som är folkbokförda i Ljusnarsbergs kommun, som är född 1996 eller 
senare, som har resväg som överskrider 40 kilometer eller restid som överskrider tre 
timmar per dag och som är inackorderad på studieorten eller i dess närhet. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreliggande förslag. 

Expediering: 
Bildningschef Anders Nordlund 

Utdragsbeslyrkande 



19191 LJUSNARSBERGS 
~KOMMUN 
BILDNINGSVERKSAMHETEN 

2016-03-30 

Bildningsutskottet 

Förslag till nytt inackorderingstillägg läsåret 2016-2017 

ÄRENDET 
Inackorderingstillägget till gymnasieelever baseras på prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet 
för 2016 är 44 300 kr och inackorderingstillägget skall enligt skollagen, 15 kap. 32 § 
utgå med lägst 1/30 av prisbasbeloppet. 

Förslag på nya belopp för inackorderingsbidraget är. 

Avstånd km Kronor/månad 

0-149 1 480 
150-349 1 770 
350- 2 160 

För elever som studerar inom Örebro län föreslås till 1 140 kr/månad (under 10 mån) 
eftersom gymnasiekortet kan användas både för dagliga resor och hemresor. 

Inackorderingstillägg kan utbetalas till elev vid gymnasieskola som är folkbokförd i 
Ljusnarsbergs konunun, som är född 1996 eller senare, som har en resväg som 
överskrider 40 km eller restid som överskrider 3 timmar per dag och som är 
inackorderad på studieorten eller i dess närhet.. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Att bildningsutskottet beslutar att fastställa föreslagna belopp för inackorderingstillägg 
för läsåret 2016-2017 

Kopparberg som ovan 

Anders Nordlund 
Bildningschef 


