Regler för
Inackorderingsbidrag
Gymnasieelever som studerar på annan ort kan ansöka om inackorderingsbidrag. För Kävlinge kommun har
Bildningsnämnden beslutat om följande riktlinjer:


att eleven är folkbokförd i Kävlinge kommun,



att eleven går i kommunal gymnasieskola eller i komvux,



att eleven är under 20 år (bidraget utgår t o m vårterminen det år eleven fyller 20 år),



att restiden mellan bostad (folkbokföringsadress) och skola uppgår till minst tre timmar per dag eller



att resvägen uppgår till minst 50 km enkel resa,



att eleven inte samtidigt uppbär resebidrag,



att inackorderingsbidrag beviljas för fyra månader under höstterminen (sep - dec) och fem månader under
vårterminen (jan - maj),



att grundbeloppet för inackorderingsbidraget uppgår till 1/30 av prisbasbeloppet,



att elever som har reseavstånd mellan hemkommunen och studieorten som överstiger 200 km ges ett tillägg
per månad till grundbeloppet på 500 kr,



att elever som har reseavstånd mellan hemkommunen och studieorten som överstiger 500 km ges ett tillägg
per månad till grundbeloppet på 1 000 kr.

För 2016 är prisbasbeloppet 44 300 kr, vilket ger ett bidragsbelopp enligt nedanstående tabell:
Avstånd mellan
hemmet och skolan, km
50 - 200
201 -500
501 -

Del av prisbasbelopp/månad
1/30
1/30 + 500 kr
1/30 + 1 000 kr

Bidrag/månad
1 477 kr
1 977 kr
2 477 kr

Elev som går i kommunal gymnasieskola, där det under del av studietiden ingår studier i annat land, kan hos
hemkommunen ansöka om inackorderingsbidrag för denna del av studieperioden. Bidraget uppgår till 1 477 kr per
månad under år 2016.
Skicka ansökan till:
Kävlinge Lärcentrum
Pia Lord
244 80 Kävlinge.
Skicka in din ansökan även om det vid detta tillfälle finns oklarheter kring exempelvis inackorderingsadressen.
Komplettera istället dessa uppgifter i efterhand.

Kävlinge Lärcentrum
Unionsgatan 8, 244 80 Kävlinge
046-73 90 00 • larcentrum@kavlinge.se • www.kavlinge.se

Prisbasbeloppet för år 2016:

Prisbasbeloppet för år 2016 beräknat till 44 300 kronor
Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2016 beräknats till 44 300 kronor. Det
innebär att prisbasbeloppet för år 2016 är 200 kronor lägre än prisbasbeloppet för år 2015.
Beräkningarna av prisbasbeloppet (tidigare benämning basbeloppet) ska enligt de nuvarande
bestämmelserna i socialförsäkringsbalken (2010:110), utgå från bastalet 36 396, som ligger till grund för
1998 års prisbasbelopp. Detta bastal ska årligen multipliceras med ett jämförelsetal som anger förhållandet
mellan det allmänna prisläget i juni året före det år som prisbasbeloppet avser och prisläget i juni 1997.
Regeringen har uppdragit åt Statistiska centralbyrån (SCB) att utifrån dessa bestämmelser beräkna
prisbasbeloppet. Beräkningarna ska göras med utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex.
Konsumentprisindex med två decimaler har för juni 1997 och juni 2015 beräknats till 257,38 respektive
313,33 (1980=100). Jämförelsetalet har sedan beräknats som 313,33/257,38 = 1,2174. Bastalet 36 396, som
beräkningarna av prisbasbeloppet ska utgå från, har uppräknats genom multiplikation med jämförelsetalet
1,2174. Prisbasbeloppet för år 2016 har således beräknats till 44 300 kronor (36 396 * 1,2174 = 44 300)
efter avrundning till närmaste hundratal kronor, vilket är en sänkning med 200 kronor jämfört med
prisbasbeloppet för år 2015.
Regeringen har även uppdragit åt SCB att beräkna det förhöjda prisbasbeloppet som används vid beräkning
av pensionsgrundande inkomst och tillgodoräknande av pensionspoäng. Det förhöjda prisbasbeloppet ska
beräknas på samma sätt som det ordinarie prisbasbeloppet, men med skillnaden att bastalet är 37 144. Det
förhöjda prisbasbeloppet för år 2016 har beräknats till 45 200 kronor (37 144 * 1,2174 = 45 200) efter
avrundning till närmaste hundratal kronor, vilket är en sänkning med 200 kronor jämfört med det förhöjda
prisbasbeloppet för år 2015.
Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet ska fastställas av regeringen.
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