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FÖRKLARING AV OLIKA BEGREPP INFÖR ANSÖKAN

SÖKA TILL ANNAN ORT
DU KAN SÖKA ANNAN ORT OM DU VILL STUDERA: 
• Ett nationellt- program eller inriktning som inte finns där du bor.
• På någon av de utbildningar som har riksrekrytering.
• På en fristående gymnasieskola.
• Vid ett riksidrottsgymnasium.

SAMVERKANSOMRÅDE

Piteå Kommun ingår i ett samverkansavtal till-
sammans med alla kommunala gymnasieskolor i 
4-kanten samt Naturbruksgymnasier i länet. Det 
innebär att du kan söka fritt vilken utbildning du 
vill inom det området.

FÖRSTAHANDSANTAGNING

Alla åk 9-elever konkurrerar på samma villkor 
till åk 1 på utbildningar i samverkansområdet 
(4-kanten ) = förstahandsantagning. Om sam-
verkansområdet inte kan erbjuda önskad natio-
nell inriktning, räknas man in i förstahandsantag-
ningen  för den nationella inriktningen på den/
de orter där man söker den . Detta gäller även 
när man söker till riksrekryterande utbildningar 
och fristående gymnasieskolor.

ANDRAHANDSANTAGNING, FRISÖK

Om eleven söker ett program utanför samver-
kansområdet (men som erbjuds inom samver-
kansområdet), antas eleven endast om plats 
finns kvar sedan behöriga elever på den orten 
blivit antagna. 

Inget inackorderingsbidrag utgår när man  
kommer in på Frisök. 

VAD HÄNDER OM JAG VILL  
KOMMA HEM

Om platser finns kvar på hemorten får eleven 
börja på samma program hen påbörjat på 
annan ort. Beroende på hur väl timplaner 
överensstämmer kan det innebära inläsning 
av kurser på egen hand och/eller förlängd 
studiegång.

Finns inga lediga platser kan det innebära att 
eleven erbjuds plats inom kommunens upp-
följningsansvar och man har rätt att söka på 
nytt till nästa läsår.

Kontakta Strömbackaskolans Studie- och 
yrkesvägledare för mer info:

0911- 69 63 00 växel Strömbacka



STUDIEEKONOMI
INACKORDERINGSTILLÄGG VIA CSN

Söks när eleven avser att söka till Fristående 
skolor, riksinternatskolor (RH, RGD/RGH)  
och folkhögskolor.  

Du måste bo på en annan adress under tiden 
du studerar. Men du kan inte få inackorderings-
tillägg om någon av dina vårdnadshavare bor  
på din studieort och restiden därifrån till skolan 
är mindre än två timmar per dag. Om restiden 
är mer än två timmar per dag är kravet att  
det ska vara uppfyllt minst fyra dagar per 
tvåveckorsperiod.

CSN är restriktiva att betala ut till  
fristående skolor om liknande utbildning  
finns i samverkansområdet.

Kontakta CSN för mer info:
0771- 276 000 (kl. 8-16) www.csn.se

FÖR ATT FÅ INACKORDERINGS- 
TILLÄGG SKA DEN SÖKANDE:

INACKORDERINGSTILLÄGG  
VIA STRÖMBACKASKOLAN

Söks när eleven avser att söka ett riks- 
rekryterande program eller en inriktning på ett 
program som inte kan erbjudas av samverkans-
området. Eller om avståndet mellan hem och 
skola är längre än 50 km.

Särskild prövning: Om eleven sökt och fått  
avslag till att få inackorderingstillägg kan eleven  
skicka begäran om särskild prövning till gymnasie- 
chefen på Strömbackaskolan.

Kontakta Strömbackaskolan för mer info:
0911-69 63 00 växel. 
Ansökan görs via Piteå kommuns e-tjänst. 
Ansökan om inackorderingstillägg gymnasie-
elever folkbokförda i Piteå kommun hittar du 
på Strömbackas hemsida.

Vara inskriven i gymnasieskolan
Vara folkbokförd hos vårdnadshavare 
i Piteå kommun (bifoga personbevis)
Inte vara äldre än 20 år
Studera på heltid
Ha reseavstånd mellan hemmet och 
skolan på mer än 50 km eller vid kortare 
resväg åberopa särskilda skäl. 
Inackorderade elever har rätt till fria resor 
mellan inackorderingsadressen och skolan  
under förutsättning att avståndet är  
minst 6 km.
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• 

• 
• 
• 

•

Bidragsbelopp:

Avstånd 50-499 km  1610:-/mån
Avstånd 500 km eller mer 1980:-/mån

Bidragsbelopp:

0-44 km   1190:-/mån

45-84 km   1315:-/mån

85-124 km  1460:-/mån

125-174 km  1625:-/mån

175-224 km  1770:-/mån

225-599 km  1875:-/mån

600-899 km  1980:-/mån

900-1299 km  2160:-/mån

1300- km   2350:-/mån

Bidragsbeloppet betalas ut 9 ggr/år.

Bidragsbeloppet betalas ut 9 ggr/år.



 

KONTAKTA OSS
Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information.

CHRISTINASKOLAN • 0911-69 66 79

HORTLAXSKOLAN • 0911-69 73 87

PITHOLMSSKOLAN, TALLBACKASKOLAN • 0911-69 66 27 

PORSNÄSSKOLAN • 0911-69 75 66 

SJULNÄSSKOLAN • 0911-69 75 66

SOLANDERSKOLAN, AST, HÖRSEL OCH 
SPRÅKSLUSSEN • 0911-69 66 13
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Utbildningsförvaltningen
0911-69 60 00
www.pitea.se
www.facebook.com/pitea.se


