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Riktlinjer för inackorderingstillägg samt ersättning för 
resor och logi vid studier på distans 

Dessa riktlinjer innebär ett förtydligande av Sundbybergs stads tillämpning av skollagens 

bestämmelser gällande stöd till inackordering (15 kap. 32 § skollagen) samt ersättning för 

resor och logi vid distansstudier enligt 22 kap. 12 § skollagen. 

Rätt till inackorderingstillägg 

Elever som är bosatta på en ort där den gymnasieutbildning de önskar läsa inte erbjuds ska 

inte behöva avstå från utbildningen utan har i vissa fall rätt att inackordera sig på 

studieorten. Dessa elever har rätt till ersättning för merkostnader kopplat till detta, så 

kallat inackorderingstillägg.1 

Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra under vilka förutsättningar gymnasieelever som 

bor och studerar på annan ort kan ansöka och beviljas inackorderingstillägg.  

Riktlinjerna gäller de elever som är folkbokförda i Sundbybergs stad och går på en 

gymnasieskola eller gymnasiesärskola med offentlig huvudman. Elever som går på skola 

med enskild huvudman eller folkhögskola vänder sig till Centrala studiestödsnämnden 

(CSN) för att ansöka om inackorderingstillägg.  

Då lämnas bidrag 

En hemkommun ska lämna ekonomiskt bidrag till elever i gymnasieskolan eller 

gymnasiesärskolan med offentlig huvudman (kommun eller region) som behöver 

inackordering på grund av skolgången. Bidraget gäller stöd till boende, fördyrat uppehälle 

och resor till och från hemmet.  

Avståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan ska vara minst 40 kilometer enkel 

resa eller att den totala restiden till och från skolan är minst 3 timmar varje dag för att 

inackorderingstillägg ska utgå.  

För att vara berättigad till inackorderingstillägg enligt skollagen måste gymnasieleven 

uppfylla nedanstående kriterier: 

 Eleven ska vara antagen genom s.k. förstahandsmottagning på ett nationellt 

program. Mottagning i första hand innebär att eleven är antagen till utbildningen 

på samma villkor som elever bosatta på studieorten.  

                                                                 
1 enligt 15 kap. 32 § och 18 kap. 32 § skollagen (2010:800) 
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 Eleven är antagen i första hand till en riksrekryterande utbildning eller 

riksrekryterande idrottsutbildning (RIG).  

  Eleven är antagen i första hand till en nationell godkänd idrottsutbildning (NIU) 

som ingår i Sundbybergs stads samverkansavtal med respektive kommun.  

 Inackorderingstillägget kan lämnas till och med vårterminen det år eleven fyller 

20 år.  

 Eleven studerar på heltid.  

Stöd lämnas inte till 

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

§ skollagen 

 elever på RH-anpassad utbildning 

 utlandssvenska elever som får studiehjälp i form av inackorderingstillägg enligt 

studiestödslagen (1999:1395) 

 elever som studerar utomlands, till exempel vid svenska utlandsskolor 

 elever som går i fristående skola. 

Elev som beviljas inackorderingstillägg är inte berättigad till ersättning för kostnader som 

avser dagliga resor mellan skola och boendet.  

Rätt till ersättning av kostnader för resor och logi i samband med 
distansstudier 

Elever som bedriver gymnasiestudier på distans på heltid har rätt till ersättning för de 

resor inom Sverige som krävs för de obligatoriska inslagen i utbildningen. Elevens 

hemkommun ska stå för kostnaderna. 

Om eleven i anslutning till en resa enligt första stycket måste övernatta utanför det egna 

hemmet, ska hemkommunen svara för kostnader för logi under resan. Ersättning för logi 

utgår i de fall det bedöms nödvändigt för att eleven ska kunna delta i den skolförlagda 

undervisningen. 

Ansökan och ersättning 

Ansökan om inackorderingstillägg 

Ansökan om inackorderingstillägg görs skriftlig på blankett till barn- och 

utbildningsförvaltningen i Sundbyberg. Ansökningsblankett finns på stadens hemsida. Är 

eleven under 18 år krävs båda vårdnadshavarnas underskrift.   
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Med inackordering avses att eleven ska bo inackorderad på studieorten eller i närheten. 

Inackorderingen ska styrkas med intyg från skola, hyresvärd eller motsvarande. 

Meddelande om beslut skickas till elevens folkbokföringsadress.  

Inackorderingstillägg ska sökas inför varje nytt läsår.  

Ansökan om ersättning för resor och logi i samband med distansstudier 

Ansökan om ersättning sker genom att den sökande kontaktar gymnasiesamordnare i 

Sundbybergs stad i förväg och stämmer av den planerade resan, inklusive logi. 

Samordnaren ska godkänna resplanen för att ersättning ska kunna utgå. Eleven ska kunna 

uppvisa intyg från skolan för de inplanerade lektionerna. Ersättning sker sedan retroaktivt 

efter att den sökande skickat originalkvitto på utlägg till Sundbybergs stad. 

Ersättningens storlek för inackorderingstillägg 

Inackorderingstillägget är 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 

socialförsäkringsbalken, och lämnas för varje hel kalendermånad som eleven bor 

inackorderad. Det innebär att ersättning kan utgå för högst fyra månader under 

höstterminen och högst fem månader under vårterminen. Om det är mer än 500 km 

mellan elevens skola och folkbokföringsadress erhålls ett tilläggsbelopp på 300 kronor i 

månaden.   

Ersättningens storlek för resor och logi i samband med distansstudier 

Ersättning utgår för det billigaste resealternativ när kostnader för resa och logi räknas 

samman. Undantag kan göras i det fall den sökande av miljöskäl eller tidsskäl har valt ett 

resealternativ som inte utgör det billigaste alternativet. En sådan resa kan ersättas trots att 

det inte utgör det billigaste alternativet. Merkostnaden för en sådan resa ska vara skälig 

samt ska godkännas av gymnasiesamordnare i Sundbybergs stad på förhand.  

Ändrade förhållanden 

Eleven är skyldig att omgående meddela ändrade förhållanden som påverkar rätten till 

inackorderingstillägget. Exempel på sådana ändrade förhållanden är 

 studieavbrott 

 minskad studieomfattning 

 om eleven flyttar tillbaka till hemkommunen 

 ändrad folkbokföringskommun. 

Om någon av de förutsättningarna som krävs för inackorderingstillägg inte längre 

föreligger och tillägget har betalats ut på felaktiga grunder kan det komma att återkrävas.  
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Överklaga beslut om inackorderingstillägg eller ersättning för resor 
och logi i samband med distansstudier 

Om en elev är missnöjd med hemkommunens beslut om inackorderingstillägg kan eleven 

överklaga beslutet genom förvaltningsbesvär hos allmän förvaltningsdomstol, i enlighet 

med 28 kap. 5 § skollagen. Hur beslut om inackorderingstillägg överklagas framgår av 

beslutet. Beslut om ersättning för resor och logi i samband med distansstudier kan 

överklagas genom laglighetsprövning. Reglerna för laglighetsprövning finns i kapitel 13 i 

kommunallagen. 
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