
 

 

 

RESEBIDRAG/INACKORDERINGSBIDRAG 
 
Till dig som ska söka resebidrag eller inackorderingsbidrag. 
 
Resebidrag/busskort 
Du som ska åka buss får busskort (på den skola du ska gå) någon av de första dagarna på 
höstterminen utan särskild ansökan. 
 
Inackorderingsbidrag 
Du som söker inackorderingsbidrag skicka din ansökan senast den 31 augusti till 
Utbildningskontoret, Lessebo. 
Första utbetalningsdag är den 25 september. 
Du kan få antingen resebidrag eller inackorderingsbidrag inte både och. 
 
Allmän information om resebidrag och inackorderingsbidrag 
Resebidrag innebär att du får Länstrafikens busskort för gymnasieelever. 
Kontant resebidrag utgår till elever som ej kan åka kollektivt färdmedel. Det kan även 
utgå för anslutningsresa (minst 4 km) mellan bostad och busshållplats. Kan ej 
kombineras med inackorderingsbidrag. 
De första skoldagarna får du åka utan busskort om Du uppfyller alla fyra kraven nedan. 
Du ska kunna visa upp ID-kort som visar att Du är 19 år eller yngre. 
 
Regler för resebidrag 
Du är berättigad till resebidrag (se informationen ovan) till och från skolan om Du 
studerar vid gymnasieskola och uppfyller följande: 

• Du studerar på heltid 

• Du är 19 år eller yngre det kalenderår läsåret börjar 

• Du är inte inackorderad på skolorten 

• Du har mer än 6 km till skolan 
 
Regler för inackorderingsbidrag 

• Restiden inkl väntetider uppgår till minst 3 tim/skoldag. Om restiden någon dag 
är kortare än 3 timmar måste den sammanlagda tiden per vecka uppgå till 15 
timmar.  

• Inackorderingsbidrag kan också beviljas om särskilda skäl föreligger, t ex eget 
boende på grund av sociala skäl. Detta ska i så fall styrkas.  

 

 

Med restid avses, på morgonen, tiden från det eleven lämnar hemmet till normal 
skoldags början kl 08.00, och på eftermiddagen tiden från normal skoldags slut, 
kl 16.00, till dess eleven är hemma. 
 
Ersättningens storlek baserar sig på avståndet mellan hemmet och skolan och är för 
närvarande lägst 1 517 kr/månad. (1 517kr from 180101) 
Inackorderingsbidraget utgår under 4 månader för höstterminen och 5 månader för 
våren. Utbetalnings sker månadsvis. 
 
Återkrav görs av inackorderingsbidrag som utgått till följd av oriktiga/felaktiga 
uppgifter. 



 
Elever på fristående gymnasieskolor ska i första hand ansöka om inackorderingsbidrag 
hos CSN.  
Om eleven inte erhåller inackorderingsbidrag hos CSN och uppfyller de krav som 
Lessebo kommun ställer erhålls inackorderingsbidrag från kommunen. 
 
 
ANSÖKAN om inackorderingsbidrag och kontant resebidrag skickas till: 
 
Lessebo kommun 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
365 31  Lessebo 
 
Angående Länstrafikens skolkort med länsgiltighet 
Skolkorten gäller två resor per dag måndag - fredag. Hela Länstrafikens turutbud 
måndag - fredag kan utnyttjas. (Skolkorten gäller ej natturer) 
 


