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Riktlinjer för inackorderingstillägg
Utbildningsnämnden beslutade1 den 21 maj 2021 om följande riktlinjer.

Inackorderingstillägg
Enligt skollagens 15 kapitel 32 § samt 18 kapitel 32 § ska hemkommunen lämna inackorderingstillägg till
elever som behöver inackordering och går vid en gymnasieskola eller gymnasiesärskola med offentlig
huvudman (skola som drivs av en kommun eller ett landsting).
Inackorderingsbidrag kan beviljas elev i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan som på grund av dåliga
kommunikationer/lång skoldag (se nedan) mellan hemmet (folkbokföringsadress) och skolorten behöver
bo inackorderad.
Vid studier på kommunal skola – eller skola driven av landsting – söks inackorderingsbidrag hos Heby
kommun. Vid studier på fristående skola söks inackorderingsbidrag hos CSN. Inackorderingsbidrag utgår
inte till elev som är antagen i andra hand i enlighet med Skollagen 16 kap. 47 § eller 19 kap. 39 §.
Inackorderingsbidraget är ett bidrag till utökade kostnader för inackordering och hemresor. En
förutsättning för att bidraget skall beviljas är att eleven är inackorderad på skolorten eller i dess
omedelbara närhet. Bidrag utbetalas därför inte samtidigt för skolkort (för dagliga resor till och från
skolan) och inackordering.
Huvudregler för erhållandet av inackorderingstillägg från Heby kommun:
1.
2.

3.
4.

1
2

Eleven ska vara folkbokförd i Heby kommun.
Inackorderingstillägg kan beviljas om den sammanlagda restiden mellan föräldrahemmet och
skolan är minst 4 timmar per dag. Med restid avses på morgonen tiden från det att eleven lämnar
hemmet fram till ordinarie skoldags start och på eftermiddagen tiden från ordinarie skoldags slut
fram till det att eleven kommer hem.2
När den sammanlagda restiden beräknas, ska färdväg som inte sker med kollektivtrafik beräknas
utifrån att eleven går sträckan med snittfart på en kilometer per 10 minuter (1 km/10 min).
Eleven ska vara antagen på förstahandsval eller på riksrekryterande utbildning.

Ubn § 108/2021. Beslutet ersätter HebyFS 2020:39
Om det ingår praktik i elevens utbildning ska avståndet beräknas från folkbokföringsadress till praktikplats.
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5.
6.

Inackorderingstillägg erhålls endast för heltidsstudier.
Ersättning kan erhållas till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år.

Vårdnadshavare bosatta utomlands
Om elevens vårdnadshavare är bosatta/vistas utomlands och eleven bor kvar i Heby kommun, beviljar inte
kommunen bidrag för inackordering i kommunen.

Studier utomlands
Studier utomlands, exempelvis vid svenska utlandsskolor, berättigar inte till inackorderingstillägg.

Studieuppehåll och ferier
Inackorderingstillägg utgår inte vid studieuppehåll eller sommarferier.

Ansökan om beslut
Ansökan om inackorderingstillägg görs till utbildningsförvaltningen.
För att erhålla inackorderingstillägg skall skolan intyga, på ansökningsblanketten, att eleven bedriver
studier på angiven utbildning. Kopia på hyreskontrakt avseende inackorderingsbostaden ska inkluderas i
ansökan samt att kvitto på betald hyra ska kunna uppvisas på begäran.
Ansökan för inackorderingstillägg ska lämnas för varje läsår. Ansökningsblankett finns på kommunens
hemsida: https://heby.se/dokumentarkiv/documents/2015/06/ansokan-om-inackorderingstillagg1516.pdf

Ersättningens storlek
Inackorderingsersättningen uppgår lägst till 1/30 av det årliga prisbasbeloppet.3
Beloppen för läsåret 2021-2022 är följande:
Km till studieorten från hemmet

Belopp

-124

1590

125-174

1625

175-224

1770

225-599

1875

600-899

1980

900-

2350

Ersättningen utgår högst fyra månader under höstterminen och fem gånger under vårterminen.
Ersättningen utgår från och med den månad som ansökan inkommer till Barn- och
utbildningsförvaltningen.

Elevresor
Elevresors regleras av Heby kommuns riktlinjer för skolskjuts. Riktlinjerna finns på kommunens hemsida:
https://heby.se/dokumentarkiv/documents/2019/09/riktlinjer-for-skolskjuts-i-heby-kommun.pdf/.

Anmälningsskyldighet
Eleven är skyldig att omgående anmäla ändrade förhållanden som påverkar rätten till inackorderingstillägg.
Detta gäller:
3

studieavbrott
minskad studieomfattning från hel- till deltid
om inackordering på eller i närheten av studieorten upphör
ändrad folkbokföringskommun

Socialförsäkringsbalken (2010:110) kap. 2 §§ 6-7.
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Eleven, eller vårdnadshavare om eleven är omyndig, är återbetalningsskyldig om felaktiga uppgifter lämnats
eller om ändrade förhållanden som påverkar tillägget inte anmälts.

Beslut och överklagande
Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol.4

Dessa riktlinjer träder i kraft den 16 juni 2021.

Rose-Marie Isaksson
Ordförande i utbildningsnämnden

Dan Bergqvist
Skolchef
Barn- och utbildningsförvaltningen
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Skollagen (2010:800) 28 kap. 5 § p.6.
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