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 Bakgrund 

Enligt skollagen ska hemkommunen till elever som behöver inackordering till följd 
av skolgången lämna ekonomiskt stöd. Skyldigheten gäller till och med det första 
kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år.  

Observera att elever som går på fristående skolor skall söka bidrag från Centrala 
studiestödsnämnden - CSN 

1.1 Rättslig reglering  

Skollagen (2010:800) 

15 kap. Gymnasieskola  
Stöd till inackordering 
32 § Hemkommunen ska lämna ekonomiskt stöd till elever i en gymnasieskola 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. 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  

18 kap. Gymnasiesärskola 
Stöd till inackordering 
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. 

10 kap. Grundskola 
Kommunens organisation av sin grundskola 
29§  
… 
En elev i grundskola med offentlig huvudman som till följd av sin skolgång måste bo utanför 
det egna hemmet har rätt till tillfredsställande förhållanden. Hemkommunen ska svara för detta 
utan extra kostnader för eleven. Hemkommunens skyldighet omfattar dock inte elever som 
med stöd av 25-27 §§ går i en annan kommuns grundskola eller elever som väljer att gå i en 
annan skolenhet i hemkommunen än den där de annars skulle ha placerats. 
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 Riktlinjer  

Inackorderingsbidraget utgår för studier på högst nio hela månader (sep-maj). För att 
få inackorderingsbidrag behöver följande villkor var uppfyllda:  

1) Eleven är folkbokförd i Bergs kommun 
2) Eleven går i kommunal gymnasieskola, kommunal gymnasiesärskola, eleven 

går i anvisad grundskola i Bergs kommun. 
3) Eleven ska ha minst 50 km resväg i enkel riktning eller en sammanlagd restid 

på över 3 timmar per dag mellan folkbokföringsadress och skola. Gångtid och 
väntetid räknas inte. 

4) Eleven ska vara inackorderad på studieorten och detta skall styrkas med 
hyreskontrakt eller annat intyg som styrker boendet.  

5) För elever som väljer att studera utanför länet och inte kan ta del av de fria 
bussresorna utgår ett resebidrag på +200kr/månad, högst 9 månader.  
Ex. Inackorderingsbidrag 1 750kr + Resebidrag 200kr = 1 950kr. 

Om eleven är under 18 år görs ansökan av vårdnadshavare. 

2.1 Elever vid Fjällgymnasiets NIU-profiler skriven i Bergs kommun 

2014-02-12 beslutade Verksamhetsnämnden att elever skrivna i Bergs kommun som 
studerar på någon av Fjällgymnasiets NIU-profiler har rätt till inackorderingsbidrag 
för boende i Åsarna. Dessa elever behöver alltså inte uppfylla punkt 3) ovan.  

2.2 Bidragets storlek 

Månadsbeloppet för inackorderingsbidraget beräknas genom att 1/30 av 
prisbasbeloppet multipliceras med nio månader: (Prisbasbelopp/30) *9  

Exempel 2023: 

52 500/30=1 750  

1 750* 9 = 15 750 

15 750/9 = 1 750 kr per månad 

Om eleven inte längre uppfyller villkoren för inackorderingsbidrag är elev eller 
vårdnadshavare skyldig att genast meddela kommunen.  

 Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet 

Den som felaktigt tar emot inackorderingsbidrag är skyldig att genast återbetala 
beloppet. Beslut om inackorderingsbidrag grundar sig på de uppgifter som har 
lämnats i ansökan. Inackorderingsbidrag betalas endast ut om studierna bedrivs på 
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heltid och den studerande är berättigad till studiehjälp. För att undvika återkrav är det 
därför viktigt att anmälan görs till hemkommunen enligt nedan om du  

• avbryter studierna 
• minskar studieomfattningen från hel- till deltid 
• flyttar hem 
• ändrar folkbokföringskommun 

 Rutiner för ansökan och utbetalning 

• Ansökan sker via e-tjänst eller anvisad blankett.  
• Om eleven är under 18 år måste ansökan signeras av vårdnadshavare. 
• Bifogat ansökan krävs ett hyreskontrakt eller annat intyg som styrker 

boendet. 
• Om felaktiga eller vilseledande uppgifter lämnas i ansökan blir eleven, eller 

om eleven är omyndig; vårdnadshavare eller förmyndare, ersättningsskyldig 
för utbetalt inackorderingsbidrag. Detta gäller även vid förändringar som 
påverkar inackorderingsbidraget (exempelvis om man byter från kommunal 
gymnasieskola till fristående skola). 

• Bidraget utgår från den tid inackorderingen varar, dock utbetalning på högst 9 
månader (sep-maj). Ny ansökan ska lämnas in för varje läsår senast den 30/9 
för att få bidrag from september 

• Ingen retroaktiv utbetalning av inackorderingsbidrag sker.  
• Om inackorderingsbidraget söks under pågående läsår, det vill säga i 

efterskott, betalas inackorderingsbidraget ut innevarande månad om ansökan 
inkommit till och med den 15:e. Om ansökan inkommit efter den 15:e betalas 
bidraget ut för nästkommande månad. Exempel: Ansökan inkommer 16 
oktober. Bidrag betalas ut från och med november månad. 

• Utbetalning sker den 25:e varje månad eller närmast föregående helgfria 
vardag. 

• Ersättning betalas endast för hel månad. 
• Ansökan tas emot av kommunens handläggare och behandlas i den ordning 

de kommer in. 
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