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1. Inledning

Riktlinjerna fungerar som ett stöd för verksamheten att besluta om en elev har rätt till
inackorderingstillägg eller inte. Om riktlinjerna i något avseende strider mot
författningsbestämmelser eller mot fastställd tolkningar skall riktlinjerna inte tillämpas i dessa
delar.

2. Syfte

Syftet med riktlinjerna är att förtydliga på vilka grunder beslut om att bevilja eller avslå
ansökningar om inackorderingstillägg tas.

3. Relation till andra styrdokument

Riktlinjen har koppling till ”Riktlinjer för skolskjuts och elevresor i Kungälvs kommun” eftersom
bidrag för elevresor/skolskjuts inte kan kombineras med inackorderingstillägg.

4. Målgrupp

Inackorderingstillägg kan sökas av elever på offentliga gymnasieskolor. Elever på fristående
gymnasieskolor kan söka bidrag via CSN (Centrala Studiestödsnämnden). För att omfattas av
inackorderingstillägg krävs att eleven är folkbokförd i kommunen. Bidrag kan sökas till och med
första kalenderhalvåret det år eleven fyller tjugo år.

5. Restid

Restiden mellan folkbokföringsadressen och skolan skulle vara minst två timmar per dag om
eleven bodde kvar hemma. Kravet på restid ska vara uppfyllt minst fyra dagar per
tvåveckorsperiod. Restiden beräknas utifrån den tid det tar att resa med allmänna
kommunikationsmedel (buss, tåg och spårvagn), gångtid till/från hållplatser och väntetid. För
resor med cykel och moped ska tiden som det tar att gå samma sträcka anges.

6. Vad gäller för utbetalning av bidraget

Bidraget betalas ut i slutet av varje månad, fyra gånger på höstterminen och fem gånger på
vårterminen. Den första utbetalningen för höstterminen görs i september. Bidraget betalas ut
enligt de uppgifter som står på ansökningsblanketten. Bidraget avser boende, fördyrat uppehälle
och resor till och från hemmet. Bidraget uppgår till 1/30 av ett prisbasbelopp. För elever som
söker bidrag för ett läsår betalas fullt bidrag ut i slutet av varje månad. För elever som söker
bidrag för en kortare period reduceras bidraget i motsvarande omfattning.
7.

När ansökan ska skickas in

Ansökan om inackorderingstillägg ska vara kommunen tillhanda senast den 30 juni för
föregående läsår, vilket till exempel innebär att ansökan för läsåret 2017/2018 ska vara
kommunen tillhanda senast 30 juni 2018.

8. Mottagen i första hand

En elev blir mottagen i första hand om eleven söker en utbildning i en kommun som elevens
hemkommun har samverkansavtal med eller om utbildningen är riksrekryterande. En elev kan
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också bli mottagen utanför samverkansområdet med hänsyn till personliga skäl. Det är
mottagande kommun som tar beslutet om mottagande.
NIU-utbildning är ett komplement till riksrekryterande idrottsutbildning. Att en elev antagits till
en NIU-utbildning innebär inte att eleven automatiskt är mottagen i första hand. För att eleven
ska bli mottagen i första hand krävs att hemkommunen och anordnarkommunen skriver
samverkansavtal för utbildningen. Om kommunerna har skrivit ett samverkansavtal blir eleven
mottagen i första hand.

9. Mottagen i andra hand

Elever som blir mottagna i andra hand har inte rätt till inackorderingstillägg. Frisök innebär en
utökad möjlighet för elever att söka gymnasieutbildning på nationellt program i annan kommun
än hemkommunen/samverkansområdet även om utbildningen finns där. Eleven blir då mottagen
i andra hand efter att alla behöriga sökande i den kommunen/ samverkansområdet har kommit in
och om det finns lediga platser på programmet. Det är mottagande kommun som tar beslutet om
mottagande.

10. Inackorderingstillägg kan inte kombineras med bidrag för elevresor

Bidrag för elevresor/skolskjuts och inackorderingstillägg kan inte kombineras. Elever som tar
emot inackorderingstillägg får därför inte ta emot busskort från kommunen.

Av lagen 1991(1110) om kommunens skyldighet att svara för vissa elevresor framgår att
kommunen är skyldig att ordna elevresor för elever i gymnasieskolan för dagliga resor mellan
bostad och hemmet om resvägen är minst 6 km. I Kungälvs kommun finns det sedan 2013 (Dnr
KS2013/524) ett beslut om att alla gymnasieelever får rätt till resebidrag oavsett avstånd till
skolan. För elever som av olika skäl inte kan åka buss ges kontant resebidrag om max 1/30 av ett
prisbasbelopp per kalendermånad. Rätt till skolskjuts gäller endast elever i grundskolan,
grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

11. Information om förändringar som påverkar rätten till bidrag

En elev som avbryter sina studier, flyttar hem eller ändrar folkbokföringsadress är skyldig att
informera Kungälvs kommun omgående. Den som tar emot inackorderingstillägg felaktigt är
skyldigt att betala tillbaka bidraget.

12. Stöd i skollagen

15 kap. Gymnasieskolan, allmänt
Hemkommunen ska lämna ekonomiskt stöd till elever i en gymnasie-skola med offentlig
huvudman som behöver inackordering på grund av skolgången. Denna skyldighet gäller dock inte
1. elever som har tagits emot i andra hand till ett nationellt program enligt 16 kap. 47 §,
2. elever som har tagits emot enligt 17 kap. 19 § tredje stycket,
3. elever på Rh-anpassad utbildning, eller
4. utlandssvenska elever som får studiehjälp i form av inackorderingstillägg enligt
studiestödslagen (1999:1395).
Skyldigheten gäller till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år.
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Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Det ska ges kontant
eller på annat sätt som ska framgå av beslutet om stöd. Om stödet ges kontant, ska det lämnas
med lägst 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel
kalendermånad som eleven bor inackorderad. Beloppet får avrundas till närmast lägre hela tiotal
kronor. Lag (2017:1104).
18 kap. Gymnasiesärskolan, allmänt
32 § Hemkommunen ska lämna ekonomiskt stöd till elever i en gymnasiesärskola med offentlig
huvudman som behöver inackordering på grund av skolgången. Denna skyldighet gäller till och
med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år. Skyldigheten gäller dock inte elever som har
tagits emot i andra hand till ett nationellt program enligt 19 kap. 39 §.
Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Det ska ges kontant
eller på annat sätt som ska framgå av beslutet om stöd. Om stödet ges kontant, ska det lämnas
med lägst 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel
kalendermånad som eleven bor inackorderad. Beloppet får avrundas till närmast lägre hela tiotal
kronor. Lag (2013:530).
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