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§ 57
Revidering av riktlinjer för inackorderingsstöd och resebidrag för 
gymnasieelever (UN 2020.113)
Beslut
Arbetsutskottet föreslår att:
Utbildningsnämnden beslutar att anta riktlinjer för inackorderingsstöd och resebidrag för 
gymnasieelever.

Ärendebeskrivning
Riktlinjerna är en sammanslagning av tidigare riktlinjer för inackorderingsstöd och riktlinjer 
för resebidrag. Syftet med riktlinjerna är att skapa tydlighet och därmed ge förutsättningar för 
likvärdig behandling vid beslut om gymnasieelevers rätt till inackorderingsstöd eller 
resebidrag samt vid bedömning av ansökan och slutligen tillvägagångsätt för utbetalning. 
Inackorderingsstöd och resebidrag har en del gemensamma förutsättningar som behöver vara 
uppfyllda. Då vissa förutsättningar dock ser olika ut samt att inackorderingsstöd inte kan ges 
samtidigt som resebidrag, syftar riktlinjerna även till att tydliggöra vad som skiljer dem båda 
ersättningarna åt. Riktlinjerna innebär vidare en begränsning vad gäller elevens möjlighet att 
erhålla inackorderingsstöd retroaktivt, vilket går i linje med aktuell lagstiftning.

Yrkanden
Ylva Mozis (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Ylva Mozis (L), konstaterar att det endast finns ett yrkandet. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Revidering riktlinjer inackorderingsstöd och resebidrag
 Revidering riktlinjer inackorderingsstöd och resebidrag för gymnasieelever
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Tjänsteskrivelse

Revidering av riktlinjer för 
inackorderingsstöd och resebidrag för 
gymnasieelever

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att anta riktlinjer för inackorderingsstöd och 
resebidrag för gymnasieelever.

Sammanfattning av ärendet
Riktlinjerna är en sammanslagning av tidigare riktlinjer för inackorderingsstöd och 
riktlinjer för resebidrag. Syftet med riktlinjerna är att skapa tydlighet och därmed ge 
förutsättningar för likvärdig behandling vid beslut om gymnasieelevers rätt till 
inackorderingsstöd eller resebidrag samt vid bedömning av ansökan och slutligen 
tillvägagångsätt för utbetalning. Inackorderingsstöd och resebidrag har en del 
gemensamma förutsättningar som behöver vara uppfyllda. Då vissa förutsättningar 
dock ser olika ut samt att inackorderingsstöd inte kan ges samtidigt som resebidrag, 
syftar riktlinjerna även till att tydliggöra vad som skiljer dem båda ersättningarna åt. 
Riktlinjerna innebär vidare en begränsning vad gäller elevens möjlighet att erhålla 
inackorderingsstöd retroaktivt, vilket går i linje med aktuell lagstiftning.

Ekonomiska konsekvenser
Genom att inte godkänna retroaktiv utbetalning av inackorderingsstöd i större 
utsträckning än innevarande månad (om ansökan inkommit senast den 15:e), kan 
riktlinjerna komma att minska kostnaderna för sådant stöd. 

Konsekvenser för elever
Riktlinjerna innebär inte en försämrad rätt för gymnasieelever att erhålla 
inackorderingsstöd eller resebidrag. Det gäller även riktlinjernas bestämmelser kring 
retroaktiv utbetalning. 

Christian Hedborg Malin Thengqvist
Avdelningschef ekonomi och administration Förvaltningsjurist 

Expedieras till:

Akten
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Inledning

Syftet med riktlinjerna är att skapa tydlighet och därmed ge förutsättningar för likvärdig 
behandling vid beslut om gymnasieelevers rätt till inackorderingsstöd eller resebidrag samt 
vid bedömning av ansökan och slutligen tillvägagångsätt för utbetalning.

Inackorderingsstöd och resebidrag har en del gemensamma förutsättningar som behöver 
vara uppfyllda, exempelvis att eleven ska vara folkbokförd i Vallentuna kommun och att 
skyldighet för kommunen att ge stöd eller bidrag gäller till och med första kalenderhalvåret 
det år eleven fyller 20 år.

Då vissa förutsättningar dock ser olika ut samt att inackorderingsstöd inte kan ges 
samtidigt som resebidrag, finns det anledning att särskilja dem båda åt. 

Barn- och ungdomsförvaltningens avdelning ekonomi och administration ansvar för 
revidering av riktlinjerna.

Utbildningsnämnden
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Inackorderingsstöd
En elev som är folkbokförd i Vallentuna kommun och som går på ett 
gymnasium med offentlig huvudman (kommun eller landsting) har 
under vissa förutsättningar rätt till ekonomiskt stöd för inackordering 
på grund av skolgången (inackorderingsstöd). 

1. Rätt till stöd

1.1 Målgrupp

Inackorderingsstöd ska lämnas till elev som studerar på gymnasieskola med offentlig 
huvudman och där eleven behöver inackordering på grund av skolgången. 

Eleven har rätt till stödet till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år.

1.1.1 Undantag

Kommunens skyldighet att lämna inackorderingsstöd 
gäller inte:

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

2. elever som har tagits emot enligt 17 kap. 19 § st. 
3 skollagen

3. elever på Rh-anpassad utbildning, eller 
4. utlandssvenska elever som får studiehjälp i form 

av inackorderingstillägg enligt studiestödslagen 
(1999:1395).

Inackorderingsbidrag kan inte utgå samtidigt som resebidrag (läs mer om resebidrag 
nedan).

1.1.2 Fristående gymnasieskola

För utbildning vid en gymnasieskola med fristående huvudman kan eleven inte ansöka om 
stöd från kommunen, men kan istället vara berättigad till inackorderingstillägg från 
Centrala studiestödsnämnden (CSN).

1.2 Kriterier för rätt till stöd

För att vara berättigad till inackorderingsstöd i gymnasieskolan måste eleven uppfylla 
nedanstående kriterier:

 eleven är folkbokförd i Vallentuna kommun,
 eleven har tagits emot i första hand i en gymnasieskola med offentlig huvudman,

FAKTA Skollagen

En elevs hemkommun ska lämna 
ekonomiskt stöd till elever i 
gymnasieskola med offentlig 
huvudman som behöver inackordering 
på grund av skolgången (15 kap. 32 § 
skollagen). 
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 eleven har blivit antagen på en riksrekryterande utbildning,
 eleven studerar på heltid och
 att gymnasieskolan och inackorderingsbostaden ligger utanför Stockholms län 

alternativt avser studier vid Berga naturbruksgymnasium. 

1.2.1 Nationell idrottsutbildning

En elev som är antagen till en nationell idrottsutbildning (NIU) där Vallentuna kommun 
har ett särskilt samverkansavtal med skolkommunen, har rätt till inackorderingsstöd. 

1.2.2 Särskilda skäl

Inackorderingsstöd kan beviljas till en elev som med hänsyn till personliga förhållanden 
har särskilda skäl att gå i den gymnasieskola dit eleven sökt. Vad som utgör särskilda skäl 
bedöms individuellt och ska i normalfallet styrkas med exempelvis läkarintyg eller 
utlåtande från socialtjänst eller skola. 

2. Ansökan och ersättning

2.1 Ansökan
Ansökan om stöd till inackordering görs till Vallentuna kommun. Ansökan ska göras 
läsårsvis och inackorderingen ska styrkas med kontaktuppgifter till aktuell skola och 
hyresvärd eller motsvarande. Om eleven är omyndig krävs en av vårdnadshavarnas 
underskrift. 

Ansökningsblankett finns på vallentuna.se

2.2 Ersättning
Inackorderingsstödet avser följande:

 boende,
 fördyrat uppehälle och 
 resor till och från hemmet.

2.2.1 Utbetalning

Inackorderingsstöd beviljas med ett månatligt fast belopp motsvarande 1/30 av 
prisbasbeloppet1 för varje hel kalendermånad som eleven bor inackorderad. Utbetalning 
sker fyra månader under höstterminen (september – december) och fem månader under 
vårterminen (januari – maj). Utbetalning sker omkring den 25:e varje månad. Om eleven 
är omyndig utbetalas inackorderingsstödet till elevens vårdnadshavare. 

1 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken

https://www.vallentuna.se/
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Inackorderingsstöd betalas inte ut retroaktivt. Dock sker utbetalning för innevarande 
månad för ansökningar inkomna senast den 15:e.  

2.2.2 Ändrade förutsättningar och återbetalning

Beslutet om inackorderingsstöd gäller för valt program och inriktning. Vid byte av 
studieväg till annat program eller inriktning krävs nytt beslut. 

Om förutsättningarna för att vara berättigad till inackorderingsstöd ändras, har 
vårdnadshavare eller myndig elev skyldighet att skyndsamt anmäla det till Vallentuna 
kommun. 

Ändrade förutsättningar kan vara:

 Avbrott i studierna
 Byte till annan skola
 Flytt till annan kommun

Om utbetalning av inackorderingsstöd har skett på felaktiga grunder ska beloppet 
återkrävas. Återkrav sker enligt samma regler som CSN tillämpar vid 
återbetalning/indragning av studiebidrag.2 

3. Överklagande
Ett beslut om inackorderingstillägg kan överklagas genom förvaltningsbesvär inom tre 
veckor från den dag mottagaren tagit del av beslutet. Överklagandehänvisning ska medfölja 
beslutet. 

2 Bestämmelserna finns i 2 kap 5 § studiestödslagen
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Resebidrag
Elever i gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts, men kan ha rätt till 
bidrag till elevresor (resebidrag). Det innebär att Vallentuna kommun 
under vissa förutsättningar ansvarar för kostnader för dagliga resor 
mellan bostad (ej inackorderingsbostad) och skola för elever som är 
folkbokförda i Vallentuna kommun. 3

4. Rätt till bidrag

4.1 Målgrupp
Gymnasieelever som är folkbokförda i Vallentuna kommun. Resebidrag kan lämnas till och 
med vårterminen det år eleven fyller 20 år. 

4.2 Kriterier för rätt till bidrag
För att en gymnasieelev som är folkbokförd i Vallentuna kommun ska ha rätt till bidrag för 
resor ska följande kriterier vara uppfyllda:

 eleven studerar på heltid och därmed har rätt till studiehjälp enligt 
studiestödslagen (1999:1395),

 eleven har inte beviljats inackorderingsstöd,
 resvägen mellan bostaden och skolan är längre än sex kilometer 

Avståndet avser kortaste resväg från bostaden till den skola där eleven studerar. Alla typer 
av vägar beaktas, även cykel- och gångvägar, för att säkerställa en trafiksäker sträcka. 

Resebidrag utgår inte för resor till praktik eller arbetsplatsförlagt lärande (APL). Dessa 
kostnader ingår i programersättningen och ska i förekommande fall ersättas av elevens 
skola.

5. Ansökan
Den myndiga eleven eller i annat fall vårdnadshavaren ska ansöka om resebidrag inför 
varje nytt läsår. Det innebär att resebidraget inte fortsätter automatiskt efter avslutat 
läsår. Ansökan ska kompletteras med ett skolintyg där skolan intygar att eleven påbörjat 
sina gymnasiestudier aktuellt läsår och kommunen kan begära in underlag för faktiska 
kostnader, exempelvis kvitton. Användande av terminsbiljett uppmuntras där så är möjligt. 

3 Lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor och förordningen 
(1991:1120) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor
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Om färdbevis löses månadsvis behöver dock bara månadskostnaden den första månaden 
respektive läsåret redovisas.

Ansökan görs på blankett som finns på kommunens hemsida vallentuna.se. 

5.1 Ändrade förhållanden

Eleven är skyldig att omgående anmäla ändrade förhållanden som kan påverka rätten till 
resebidrag, exempelvis vid:

 avbrott i studier
 minskad omfattning av studier
 byte av skola
 flytt

Detsamma gäller om någon av de förutsättningarna som krävs för resebidrag inte längre 
föreligger och bidraget därmed har betalats ut på felaktiga grunder. I dessa fall kan 
bidraget komma att återkrävas.

6. Utbetalning

6.1 Elever som studerar inom Stockholms län

För elever som är folkbokförda i Vallentuna kommun och som studerar i en kommunal 
eller fristående skola som är geografiskt belägen inom Stockholms län utgår bidraget 
genom tilldelning av en terminsbiljett. 

Tilldelning av terminsbiljett görs av den gymnasieskola som eleven är inskriven i. 

Förstörd, borttappad eller stulen terminsbiljett ersätts inte av kommunen utan enligt 
villkoren i SL:s förlustgaranti. Elev eller vårdnadshavare måste själv registrera kortet på 
SL:s hemsida för att få tillgång till förlustgarantin. 

6.2 Elever som studerar utanför Stockholms län

För elever som är folkbokförda i Vallentuna kommun och studerar i en kommunal eller 
fristående skola som är geografiskt belägen utanför Stockholms län utgår bidraget i form 
av kontant ersättning. 

Resebidrag utgår med faktiska kostnader för det billigaste färdsättet, dock högst med 1/30 
av prisbasbeloppet.4 

Resebidraget betalas som huvudregel ut innevarande månad omkring den 25:e i månaden 
till det konto som angetts vid ansökan. Utbetalning sker fyra gånger under höstterminen 
(september – december) och fem gånger under vårterminen (januari – maj).

4 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken

https://www.vallentuna.se/
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7. Överklagande
Ett beslut om resebidrag kan överklagas genom laglighetsprövning inom tre veckor från 
den dag mottagaren tagit del av beslutet. Överklagandehänvisning ska medfölja beslutet. 


