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Flytta hemifrån – regler och bidrag
Att flytta hemifrån inför gymnasiet kan vara ett stort steg att ta. För många är det första gången de
bor hemifrån under en längre tid utan förälder eller målsman. Men lugn, för den som flyttar öppnar
sig många dörrar. Du kommer få chansen att utvecklas som person och skaffa dig en mängd alldeles
egna upplevelser och kunskaper i en ny stad.

Söka boende inför gymnasiet
För att hitta boende kan du vända dig till bostadsbolag som finns i kommunen. Det lönar sig också att
fråga din gymnasieskola om de har förslag på hur du kan söka boende. Om gymnasieskolan ofta tar in
elever från andra kommuner kanske de har upprättat samarbeten med bostadsbolag i kommunen
eller har kontakter med tidigare elever som tar studenten och kanske lämnar sina lägenheter precis
innan du ska flytta dit.

Boende under gymnasiet
Vad gäller boende så finns det några alternativ att välja mellan för dig som är blivande gymnasieelev
på en gymnasieskola. Du kan till exempel välja mellan att bo på internat, i korridor, studentområden,
i kollektiv eller i egen lägenhet.

Internatboende - När du bor på ett internat bor du in nära anslutning till gymnasieskolan
tillsammans med gymnasieskolans andra gymnasieelever. På en internatskola kan du antingen bo i
ett eget rum eller dela rum/lägenhet med en eller flera gymnasieelever. Rummen eller lägenheterna
på internatet är oftast möblerade. Utöver ditt rum finns även gemensamma utrymmen som till
exempel kök, TV-rum, tvättstuga eller ett rum att läsa läxor i. På internat serveras du oftast alla
dygnets måltider och behöver inte laga mat själv, om du inte vill.

Korridorboende - Väljer du att bo i en korridor har du ett eget rum och eventuellt ett eget
badrum, och delar sedan kök, vardagsrum och tvättstuga med övriga boende i korridoren. I en
korridor bor man ungefär åtta till tolv gymnasieelever.

Studentboenden - I vissa städer finns det hyreshus eller villor som endast hyser in gymnasieelever
och studenter, så kallade studentboenden. Då bor du i en egen lägenhet eller delar en större
lägenhet med 1-3 andra gymnasieelever eller studenter. Delar du en lägenhet med andra
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gymnasieelever eller studenter hyr du ett eget rum i lägenheten. Ibland finns det gemensamma
lokaler där man kan anordna roliga aktiviteter eller bara umgås.

Kollektivboende - Om du söker boende i ett kollektiv kommer du att få dela en helt vanlig lägenhet
eller villa tillsammans med andra gymnasieelever eller studenter på högskola/universitet. Oftast är
det en eller två av boende som har skrivit på kontraktet och du står som inneboende hos dem.
Utöver era egna rum delar ni på alla utrymmen som kök, förråd, vardagsrum, och badrum. Hur man
delar upp utrymmen och sysslor som städning, tvätt och matlagning väljer ni som bor i lägenheten
själva. Kollektivboenden brukar lägga ut erbjudanden om att hyra ett rum i lägenheten på Internet.

Egen lägenhet i första- eller andrahand - Du kan också välja att bo i en egen lägenhet. Detta ger
dig störst frihet att själv välja hur du vill ha det hemma och du behöver inte dela gemensamma
utrymmen med andra. Däremot är du kanske också tvungen att bli mer självständig. En lägenhet kan
man äga eller hyra (med ett första- eller andrahandskontrakt).

Studiebidrag
Studiehjälp kan du få när du studerar på heltid. Det innebär att du deltar i all verksamhet som ingår i
utbildningen om du inte har giltiga skäl att utebli. Du kan få studiehjälp till och med vårterminen det
år du fyller 20 år om du ska studera på gymnasieskolan.
Studiebidraget är för närvarande 1 050 kr i månaden. Bidraget får du utan ansökan från första
kvartalet efter det att du fyllt 16 år om du är svensk medborgare. Utländska medborgare skickar
ansökan till Centrala Studiestödsnämnden. Studiebidraget ersätter barnbidraget som då upphör.
Bidraget utgår för juni om utbildningen pågår i juni, dock ej för juli och augusti.

Extra tillägg
Hur mycket du kan få i extra tillägg varje månad beror på din och din familjs ekonomi. CSN har tre
olika inkomststeg för extra tillägg. Hur mycket pengar du får beror på familjens ekonomi.

Inkomst (före skatt), kr Extra tillägg per månad, kr
Lägre än 85 000

855

85 000-104 999

570

105 000-124 999

285
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Inackorderingstillägg
Det finns två typer av inackorderingstillägg, vilket som gäller för dig beror på vilken sorts skola du går
på. Skillnaden ligger i om gymnasieskolan är kommunal eller fristående.
Gymnasiala utbildningar som ger rätt till inackorderingstillägg via CSN



fristående gymnasieskola
fristående gymnasiesärskola

(I vissa fall kan du även få inackorderingstillägg om du studerar på en kommunal gymnasieskola och
grundskola)
Regler för inackorderingstillägg via CSN
För att du ska kunna få inackorderingstillägg på en fristående gymnasieskola och fristående
gymnasiesärskola, måste den totala restiden mellan föräldrahemmet och skolan vara minst två
timmar per dag. Du måste vara inackorderad, alltså har ett boende utanför föräldrahemmet. Programmet och
den nationella inriktningen som du ska läsa får inte finnas på hemorten eller inom två timmars resväg
per dag från föräldrahemmet. CSN tar inte hänsyn till att du har valt en skola som erbjuder särskild variant
eller ett nationellt godkänt idrottsgymnasium, eller att skolan har valbara kurser (programfördjupning) eller

Om du har en förälder (vårdnadshavare) som bor på
studieorten, kan du inte få inackorderingstillägg.
individuella val som inte finns på hemorten.

Du kan också få inackorderingstillägg om något av följande stämmer in på dig:









Du har sökt men inte blivit antagen till utbildningen på din hemort eller inom två timmars
restid från föräldrahemmet.
Dina föräldrar har flyttat till en annan ort i Sverige eller flyttat tillbaka till Sverige och du bor
kvar för att gå färdigt din utbildning eftersom du inte kan byta skola utan svårighet.
Dina föräldrar bor utomlands.
Du praktiserar.
Du skulle ha behövt vara inackorderad på grund av lång restid även om du studerat på din
hemort.
Det finns särskilda skäl, exempelvis trakasserier.
Du har valt en skolförlagd utbildning men på din hemort eller inom två timmars restid från
föräldrahemmet finns den endast i form av lärlingsutbildning.
Du går en utbildning som Skolverket har beslutat ska vara så kallad riksrekryterande.

Så här mycket får du per månad från CSN
Hur mycket du får i inackorderingstillägg varje månad beror på hur långt det är mellan ditt
föräldrahem och skolan där du går.
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Avstånd i km Kronor per månad
0-44

1 190

45-84

1 315

85-124

1 460

125-174

1 625

175-224

1 770

225-599

1 875

600-899

1 980

900-1 299

2 160

1 300-

2 350

Du ansöker om inackorderingstillägg på en särskild blankett som du kan beställa av CSN. Du kan som
längst ansöka för ett läsår i taget.
Gymnasiala utbildningar som ger rätt till inackorderingstillägg via hemkommunen



kommunal gymnasieskola
kommunal gymnasiesärskola

Regler för inackorderingstillägg via hemkommunen - Mjölby






Eleven ska vara folkbokförd i Mjölby kommun.
Inackorderingstillägg kan betalas ut längst till och med det första kalenderhalvåret det år
eleven fyller 20 år.
Inackorderingstillägg beviljas, utom när särskilda skäl finns, endast om skoldagen överstiger
11 timmar/dag (totala res- och väntetiden inkluderat) i genomsnitt under läsåret.
Du kan inte samtidigt ha busskort eller reseersättning för dagliga resor bostad - skola.
Inackorderingstillägg beviljas inte till elev vid friskolor och elev som är antagen vid skola i
andra hand, så kallad andrahandsmottagning

Så här mycket får du per månad från hemkommunen
Utbetalning sker via bank, en gång per månad. Hösttermin (ht) beräknas till 4 månader (septemberdecember) och vårtermin (vt) till 5 månader (januari-maj).
Inackorderingstillägg utbetalas med 1/30 av gällande basbelopp/månad. År 2017 är ett basbelopp
44800kr, 1/30 av detta är ca 1493kr.

