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Bildningsnämnden

Inackorderingstillägg för elever i gymnasie- och
gymnasiesärskolan
Förslag till beslut
1. Bildningsnämnden fastställer justeringar i regler och ersättningsnivåer för
inackorderingstillägg 2018.
Ärende
Inackorderingstillägg för Linköpingselever i kommunala skolor föreslås
fastställas till 1520 kr för 2017. För att inackorderingstillägg ska utgå måste
restiden mellan folkbokföringsadress och skolan uppgå till mer än två timmar
per dag. Reseersättning kan utgå till elev som har inackorderingstillägg och har
mer än 6 km resväg mellan skolan och inackorderingsbostaden. Däremot ska
inte reseersättning utgå för dagliga resor mellan skolan och den ordinarie
bostaden.
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Bakgrund
Enligt 15 kap. 32 § skollagen (2010:800) ska hemkommunen lämna
ekonomiskt stöd till elever i en gymnasieskola med offentlig huvudman som
behöver inackordering på grund av skolgången. Eleven ska vara folkbokförd i
Linköpings kommun och resvägen ska uppgå till mer än två timmar per dag.
Inackorderingstillägg utgår endast om en elev är mottagen i första hand och
längst till och med vårterminen det år studerande fyller 20 år. Vid synnerliga
skäl kan elev folkbokförd i Linköpings kommun erhålla inackorderingstillägg
vid inackordering inom kommunen.
Denna skyldighet gäller dock inte:





Elever som har tagits emot i 2:a hand till ett nationellt program enligt
16 kap. § 47 skollagen eller till programinriktat individuellt val och
yrkesintroduktion utformat för en grupp elever enligt 17 kap. 19 §
skollagen.
Elever på RH-anpassad utbildning, eller
utlandssvenska elever som får studiehjälp i form av
inackorderingstillägg enligt studiestödslagen (1999:1395)

Enligt 15 kap. 32 § skollagen ska stödet avse boende, fördyrat uppehälle och
resor till och från hemmet. Det ska ges kontant eller på annat sätt 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.
2018 års prisbasbelopp är 45 500 kr, vilket innebär att inackorderingstillägget
för Linköpingselever i kommunala skolor blir 1520 kr.
Reseersättning kan utgå till elev som har inackorderingstillägg och har mer än
6 km resväg mellan skolan och inackorderingsbostaden samt att restiden
överstiger två timmar per dag. Däremot ska inte reseersättning utgå för dagliga
resor mellan skolan och den ordinarie bostaden.
Inackorderingstillägg för elever i fristående skolor administreras av CSN
(Centrala Studiestödsnämnden).
Ekonomiska konsekvenser
Inackorderingstillägg finansieras inom bildningsnämndens ram.
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