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Fastställd av: Barn- och utbildningsnämnden 16 juni 2021 § 109 
Dokumentet gäller från: 16 juni 2021 
Dokumentet gäller för: Barn- och utbildningsförvaltningen 
Dokumentansvarig: Handläggare  

  

Reglemente
Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr 
och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, 
Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ägardirektiv, Föreskrifter, 
Kommunala taxor och avgifter.

Policy
Anger principer och värdegrundsbaserat förhållningssätt och tjänar som 
vägledning inom det aktuella området.

Plan
Beskriver strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som kom- 
mun, och utvecklingsarbete inom kommunens organisation.

Åtgärdsplan
Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

Riktlinje
Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett 
visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet.
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Riktlinjer för elever i gymnasieskola 
 
Kommunens skyldighet 
Kommunen är enligt skollagen (SFS 2010:800) 15 kap 32 § skyldig 
att lämna ekonomiskt stöd till elever i gymnasieskola med offentlig 
huvudman som behöver inackordering på grund av skolgången.  
Skyldigheten gäller till och med det första kalenderhalvåret det år 
då eleven fyller 20 år. Stödet avser boende, fördyrat uppehälle samt 
resor till och från hemmet. Stödet kan ges kontant eller på annat 
lämpligt sätt som kommunen bestämmer. Ges stödet kontant ska 
det minst uppgå till 1/30 av prisbasbeloppet för varje hel 
kalendermånad som eleven bor inackorderad. 
 
Centrala studiestödsnämndens (CSN) ansvar 
Om man går på fristående gymnasieskolor, folkhögskolor, 
riksinternatskolor, samt utlandssvenska elever söker man 
inackorderingstillägget direkt hos CSN. 
 
Följande gäller för att få inackorderingstillägg från 
Värnamo kommun:  
 Eleven ska vara folkbokförd i Värnamo kommun. 
 Eleven ska gå i en kommunal/regionens gymnasieskola.  
 Eleven ska vara under 20 år (bidraget utgår t o m vårterminen 

det år eleven fyller 20 år).  
 Eleven ska vara mottagen i utbildningen enligt skollagen 16 kap  

43-44§ eller delta i utbildning som avses i 45§ (riksrekryterande 
utbildning).  

 Elev som inte är mottagen enligt ovanstående punkt har rätt till 
inackorderingstillägg vid särskilda skäl. Som särskilda skäl 
räknas studier vid idrottsgymnasium som är godkänt av 
respektive specialidrottsförbund. Dessutom krävs att eleven kan 
uppvisa sådan skicklighet i idrotten att skolgången vid 
idrottsgymnasiet motiveras av detta skäl.  

 Skoldagen inklusive resor och eventuella väntetider ska uppgå 
till minst 11 timmar. Vid bedömning av gångtid mellan hemmet 
och hållplats gäller att 1 km motsvarar 10 minuters gångtid. Till 
skoldagen räknas inte ren träningstid med lokal idrottsförening 
eller dylikt. Förutsättningen måste vara uppfylld minst tre 
skoldagar/skolvecka 

 Avståndet mellan bostad (folkbokföringsadressen) och skola 
måste uppgå till minst 40 km. 

 Bidrag till dagliga resor utgår inte (skolkort och ersättning 
mellan hem och närmsta hållplats) 

 
 
 
 
 
 



4 ( 6 ) 
Riktlinje för inackordering 

 
Ansökan 
För höstterminen ska ansökan ha inkommit till utbildnings-
förvaltningen senast den 31 december och för vårterminen senast  
den 30 juni. Du måste ansöka på nytt inför varje läsår. 
 
Belopp och utbetalning  
Inackorderingstillägget beviljas som kontantersättning för högst 
fyra månader under höstterminen och fem månader under 
vårterminen. Stödet utgör 1/30 av prisbasbeloppet per månad och 
utbetalas den 27:e eller närmast påföljande vardag. 
 
Återbetalningsskyldighet 
Beslut om inackorderingstillägg grundar sig på uppgifterna som 
lämnats in i ansökan. Om elev (vårdnadshavare till omyndig elev) 
får inackorderingstillägg på felaktiga grunder blir betalnings-
mottagaren återbetalningsskyldig. För att undvika återkrav är det 
därför mycket viktigt att anmäla till barn- och 
utbildningsförvaltningen när eleven: 
 Väljer att få ersättning för dagliga resor (skolkort) 
 Avbryter dina studier 
 Byter skola 
 Minskar din studieomfattning från heltid till deltid 
 Flyttar hem 
 Flyttar till annan kommun 
 
 
Riktlinjer för elever i gymnasiesärskola 
 
Kommunens skyldighet 
Kommunen är enligt skollagen (SFS 2010:800) 18 kap 32 § skyldig 
att lämna ekonomiskt stöd till elever i gymnasiesärskola med 
offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av 
skolgången. Stödet avser boende, fördyrat uppehälle samt resor till 
och från hemmet. Stödet kan ges kontant eller på annat lämpligt 
sätt som kommunen bestämmer. Ges stödet kontant ska det minst 
uppgå till 1/30 av prisbasbeloppet för varje hel kalendermånad som 
eleven bor inackorderad. 
 
Centrala studiestödsnämndens (CSN) ansvar 
Om man går på fristående gymnasieskolor, folkhögskolor, 
riksinternatskolor, samt utlandssvenska elever söker man 
inackorderingstillägg direkt hos CSN. 
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Följande gäller för att få inackorderingstillägg från 
Värnamo kommun: 
 Eleven ska vara folkbokförd i Värnamo kommun. 
 Eleven ska gå i kommunal/regionens gymnasiesärskola. 
 Eleven ska vara under 20 år (bidraget utgår t o m vårterminen 

det år eleven fyller 20 år).  
 Eleven ska vara mottagen i utbildningen enligt skollagen 19 kap  

36§ eller delta i utbildning som avses i 37§ (riksrekryterande 
utbildning) eller i 40§ (individuella program). 

 Elev som inte är mottagen enligt ovanstående punkt har rätt till 
inackorderingstillägg vid särskilda skäl. Som särskilda skäl 
räknas studier vid idrottsgymnasium som är godkänt av 
respektive specialidrottsförbund. Dessutom krävs att eleven kan 
uppvisa sådan skicklighet i idrotten att skolgången vid 
idrottsgymnasiet motiveras av detta skäl.  

 Extra bidrag för särskilda boendeinsatser kan utgå efter särskild 
utredning och beslut. 

 Skoldagen inklusive resor och eventuella väntetider ska uppgå 
till minst 11 timmar. Vid bedömning av gångtid mellan hemmet 
och hållplats gäller att 1 km motsvarar 10 minuters gångtid. Till 
skoldagen räknas inte ren träningstid med lokal idrottsförening 
eller dylikt. Förutsättningen måste vara uppfylld minst tre 
skoldagar/skolvecka 

 Avståndet mellan bostad (folkbokföringsadressen) och skola 
måste uppgå till minst 40 km.  

 Skolskjuts mellan folkbokföringsadressen och skolan utgår inte. 
 Skolskjuts enligt skollagen 18 kap 31§ mellan den tillfälliga 

bostaden och skolan kan utgå efter särskild utredning och beslut. 
 Inackorderingsstödet kan inte kombineras med LSS-boende (lag 

1993:387) om stöd och service till funktionshindrade  
 
Ansökan 
För höstterminen ska ansökan ha inkommit till utbildnings-
förvaltningen senast den 31 december och för vårterminen senast  
den 30 juni. Du måste ansöka på nytt inför varje läsår. 
 
Belopp och utbetalning  
Inackorderingstillägget beviljas som kontantersättning för högst 
fyra månader under höstterminen och fem månader under 
vårterminen. Stödet utgör 1/30 av prisbasbeloppet per månad och 
utbetalas den 27:e eller närmast påföljande vardag.  
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Återbetalningsskyldighet 
Beslut om inackorderingstillägg grundar sig på de uppgifter som 
lämnats in i ansökan. Om elev (vårdnadshavare till omyndig elev) 
får inackorderingsstöd på felaktiga grunder blir 
betalningsmottagaren återbetalningsskyldig. För att undvika 
återkrav är det därför mycket viktigt att anmäla till barn- och 
utbildningsförvaltningen när eleven: 
 Väljer att få ersättning för dagliga resor (skolkort) 
 Avbryter dina studier 
 Byter skola 
 Minskar din studieomfattning från heltid till deltid 
 Flyttar hem 
 Flyttar till annan kommun


