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1. Allmänt 

1.1. Rätt till utbildning 
En elevs hemkommun ska enligt skollagen lämna ekonomiskt stöd till elever i gymnasieskola med 
offentlig huvudman (d.v.s. kommun eller landsting) som behöver inackordering på grund av 
skolgången.1 Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. 

Stöd lämnas inte till 

 elever som har tagits emot i andra hand till ett nationellt program enligt 16 kap 47 § 
skollagen,  

 elever på Rh-anpassa utbildning, eller 

 utlandssvenska elever som får studiehjälp i form av inackorderingstillägg enligt 
studiestödslagen (1999:1395). 

Inackorderingstillägg beviljas till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år. 

1.2. Förstahandsmottagning 
För att beviljas inackorderingstillägg ska eleven vara antagen genom s.k. förstahandsmottagning 
eller på riksrekryterande utbildning. Mottagning i första hand innebär att eleven är antagen till 
utbildningen på samma villkor som elever som är bosatta på utbildningsorten. 

1.3. Inackordering 
Med inackordering avses att eleven ska bo inackorderad på studieorten eller i dess närhet. 
Inackorderingen ska styrkas med intyg från skola, hyresvärd eller motsvarande. 

Resvägen mellan folkbokföringsadressen och skolan ska uppgå till minst 50 kilometer med 
kollektivtrafik. 

1.4. Studiernas omfattning 
Inackorderingstillägg beviljas endast för heltidsstudier. Till studier räknas även praktik som ingår i 
utbildningen samt arbetsplatsförlagd utbildning. 

1.5. Studier utomlands och studieuppehåll 
Studier utomlands, till exempel vid svenska utlandsskolor, berättigar inte till inackorderingstillägg.  
 
Inackorderingstillägg utgår inte under sommarferier eller vid studieuppehåll. Detta innebär att 
ersättning utgår för högst fyra månader under höstterminen och högst fem månader under 
vårterminen. 

1.6. Riksrekryterande utbildningar 
En skola kan bli riksrekryterande om det finns en nationell efterfrågan på de kunskaper som 
utbildningen ger och om det finns ett nationellt intresse av att kunna rekrytera elever från hela 

                                                           
1 Ansökan om inackorderingsbidrag för elever i fristående skolor och folkhögskolor görs vid Centrala 
studiestödsnämnden (CSN) 
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landet till en utbildning. En elev som antagits vid ett riksrekryterande gymnasium beviljas 
inackorderingstillägg eftersom de antas till utbildningen som förstahandssökande. 

Riksrekryterande utbildning (RIKS) finns inom gymnasieskolans olika nationella program, men har 
en specifik specialisering och fokus på ett särskilt område, t.ex. inom yrkesprogram med inriktningar 
som flygteknik, marinteknik eller sjö-fart, men även inom estetiska spetsutbildningar. 

Riksidrottsgymnasium (RIG) är en riksrekryterande utbildning inom elitidrott där eleven kan 
kombinera sin elitidrott med sina studier. Ansökan till sådan utbildning sker genom 
Riksidrottsförbunden. 

1.7. Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) 
Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) har införts som ett komplement till riksrekryterande 
idrottsutbildningar. Elever som antagits till s.k. NIU-utbildningar utanför Vaxholms stads 
samverkansavtal med Kommunförbundet Stockholms Län är berättigade till inackorderingstillägg 
enbart om anordnande kommun och hemkommunen har tecknat ett samverkansavtal om NIU före 
antagning sker (se punkt 3.1). 

1.8. Inackorderingstillägg och reseersättning vid distansstudier 
Elever som bedriver gymnasiestudier på distans på heltid beviljas stöd till boende och ersättning för 
resa vid deltagande i obligatoriska inslag i utbildningen. Ersättning utgår för styrkta kostnader för 
boende och resa, dock max 1/30 av prisbasbeloppet per månad. Närvarointyg från skolan ska kunna 
uppvisas. 

2. Ansökan och ersättning 

2.1. Skriftlig ansökan  
Ansökan om inackorderingstillägg görs på skriftlig blankett till utbildningsförvaltningen. 
Ansökningsblankett finns på Vaxholms stad hemsida. För ansökan när eleven är under 18 krävs 
båda vårdnadshavarnas underskrift. Intyg om inackordering (se punkt 1.3) ska bifogas ansökan. 
Ansökan görs läsårsvis. 

2.2. Ersättningens storlek 
Inackorderingstillägget är 1/30 av basbeloppet.2 Om det är mer än 500 km mellan elevens 
studieort och Vaxholms stad erhålls ett tilläggsbelopp på 500 kronor/månad. 

2.3. Anmälningsskyldighet 
Eleven är skyldig att omgående anmäla ändrade förhållande som påverkar rätten till 
inackorderingstillägg. Detta gäller exempelvis:  

 studieavbrott  

 minskad studieomfattning, t.ex. från hel- till deltid  

 om eleven flyttar tillbaka till folkbokföringsadressen i hemkommunen  

 ändrad folkbokföringskommun  

                                                           
2 Prisbasbeloppet bestäms i enlighet med 2 kap. 6 – 7 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110) 
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 andra förhållanden som kan påverka bidraget.  

2.4. Återkallelse av beslut 
Vaxholms stad har rätt att återkalla ett beslut om inackorderingstillägg under förutsättning att 
beslutet har förenats med ett återkallelseförbehåll eller att den enskilda har utverkat beslutet 
genom vilseledande uppgifter. Vid återkallelse av beslut på grund av åsidosatt anmälningsskyldighet 
kan elever eller vårdnadshavare bli återbetalningsskyldiga. 

2.5. Resebidrag 
Ersättning för kostnader som avser dagliga resor enligt lagen (1991:1110) om kommunernas 
skyldighet att svara för vissa elevresor beviljas inte om eleven erhåller inackorderingstillägg. Regler 
för beviljande av dagliga resor för gymnasieelever återfinns i Vaxholms stads riktlinjer för skolskjuts. 

3. Samverkansavtal 

3.1. Avtal om nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) 
Elever som antagits till s.k. NIU-utbildningar är berättigade till inackorderingstillägg enbart om 
anordnande kommun och hemkommunen har tecknat ett samverkansavtal om NIU före antagning 
sker (se punkt 1.7).  

Vaxholms stad erbjuder nationella idrottsutbildningar i vissa sporter i samverkansavtal med 
kommunerna i Stockholms län och Kommunförbundet Stockholms län (KSL).  

3.2. Tecknande av samverkansavtal 
Vaxholms stad tecknar samverkansavtal med andra kommuner på förfrågan från anordnande 
kommun. Detta gäller samverkansavtal avseende NIU samt andra program och inriktningar utifrån 
ungdomars gymnasieansökan. Elever är berättigade till inackorderingstillägg enbart om anordnande 
kommun och hemkommunen har tecknat ett samverkansavtal före intagningen sker. 

4. Synpunkter och klagomål 

Om man är missnöjd med ett beslut om inackorderingstillägg finns möjlighet att överklaga till 
allmän förvaltningsdomstol. Överklagandebeslutet bifogas beslutet. 


