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Folkbokföring 
Folkbokföring är den grundläggande registreringen av befolkningen i Sverige och styrs av 
Folkbokföringslagen (SFS 1991:481).  

Du ska vara folkbokförd där du bor 
Grundregeln att utgå ifrån när det kommer till folkbokföring är att du ska vara folkbokförd där 
du är bosatt. Du anses vara bosatt där du regelbundet sover. 

Regler för boende utanför det egna hemmet 
En elev i sameskolan som till följd av skolgången måste bo utanför det egna hemmet har rätt 
till tillfredsställande förhållanden. Staten ska svara för detta utan extra kostnader för eleven. 
SFS 2010:2022 

Elev som på grund av för långt avstånd, 45 kilometer, från den faktiska bostaden1) till skolan 
beviljas inackorderingsbidrag efter det att vårdnadshavarna ansökt om och fått det beviljat. 

Inackordering 
De elever som till följd av skolgången måste bo utanför den faktiska bostaden och inte heller 
får fri skolskjuts till skolan, kan beviljas inackorderingsbidrag enligt detta reglemente. 
Inackordering innebär att eleven är inneboende hos annan än vårdnadshavaren. För de 
eleverna anordnas inackordering i familj. Det sker i samråd med elevens vårdnadshavare. 
Omkostnadsersättning utgår per barn och skoldag, ej helger och lovdagar. 
Inackorderingsbidraget betalas under läsåret, ej under jul - och sommarlov. 

Ersättning 
Omkostnadsersättningen uppgår till 0,25 procent av prisbasbeloppet och betalas för barn som 
går i förskoleklass och upp till och med årskurs sex. Omkostnadsersättningen betalas ut per 
skoldag. 

Hyresersättningen utgår med 1.500 kronor per rum per månad per elev och gäller för samtliga 
elever. Hyresersättningen betalas ut från och med den 16 augusti till och med den 15 juni 
varje läsår det är beviljat. Alltså under exakt tio månader per år oavsett läsårets start- och 
slutdatum. 

________________________________________________________________________ 
1) Med faktisk bostad avses den bostad där du är bosatt och där du regelbundet sover.

Det behöver nödvändigtvis inte vara samma adress som du är folkbokförd på.




