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Riktlinjer för inackorderingstillägg inom gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan 

Bestämmelser 
En elevs hemkommun ska enligt 15 kap. 32 § och 18 kap. 32 § skollagen (2010:800) 
lämna ekonomiskt stöd till elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan med 
offentlig huvudman, det vill säga kommun eller landsting/region, som behöver 
inackordering på grund av skolgången. Det ekonomiska stödet ska lämnas till och 
med första kalenderåret det år eleven fyller 20 år. 
För utbildning vid en fristående skola kan en elev få inackorderingstillägg från 
Centrala studiestödsnämnden (CSN) enligt 2 kap. 2 § studiestödsförordningen 
(2000:655). 
Hemkommunen är inte skyldig att lämna inackorderingstillägg för elever som har 
tagits emot i andra hand till ett nationellt program, en elev som vistas i kommunen 
på grund av placering för vård eller boende som avses i 6 kap. 1 § socialtjänstlagen 
(2001:453), elever på rh-anpassad utbildning eller utlandssvenska elever som får 
studiehjälp i form av inackorderingstillägg enligt studiestödslagen (1991:1395). 
Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Stödet 
ska vara lägst 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 
socialförsäkringsbalken (2010:110) för varje hel kalendermånad som eleven bor 
inackorderad. 

Kriterier för att vara berättigad till inackorderingstillägg 
För att vara berättigad till inackorderingstillägg måste eleven uppfylla samtliga 
nedanstående kriterier:  

• Eleven är folkbokförd i Huddinge kommun 
 

• Eleven är högst 20 år gammal 
Tillägget betalas ut till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.  
 

• Huvudmannen för utbildningen är en kommun- eller landsting/region 
 

• Eleven har tagits emot i första hand 
En elev blir till exempel mottagen i första hands till riksrekryterande 
utbildning eller om programmet och inriktningen inte ges i 
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hemkommunen/samverkansområdet i Stockholms län. Nationell 
idrottsutbildning (NIU) i sig är inte skäl för mottagande i första hand. 
 

• Avståndet mellan hemmet och skolan är minst 60 km enkel väg. 
Elever som studerar vid ett naturbruksgymnasium och bor på skolan är 
undantagna. 
 
I området där SL-kortet gäller beviljas inte inackorderingstillägg. 
Elever som studerar vid ett naturbruksgymnasium och bor på skolan är 
undantagna. 
 

• Eleven är inackorderad minst fyra dagar i veckan. 

Ansökan 
Ansökan om inackorderingstillägg kan göras till Huddinge kommun för hela 
studietiden. Om eleven är omyndig krävs vårdnadshavares underskrift.  

Ersättningens storlek 
Inackorderingstillägg beviljas med ett fast belopp motsvarande 1/25 av 
prisbasbeloppet. Huddinge kommun ersätter ett högre belopp än 
minimiersättningen enligt skollagen för att kunna bidra extra till eventuella resor 
till hemorten under läsåret. 

Utbetalning 
Inackorderingstillägg betalas ut under nio månader per år, september till maj. 
Utbetalning sker i slutet av månaden. Är eleven omyndig betalas 
inackorderingstillägget ut till vårdnadshavare. 

Anmäla ändringar och återbetalning 
Om något av kriterierna inte längre uppfylls för inackorderingstillägg måste det 
anmälas till Huddinge kommun. Inackorderingstillägg som utbetalats på felaktiga 
grunder ska återbetalas.  

Överklagande 
Beslut om inackorderingstillägg kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 
Avslag kan överklagas skriftligt inom tre veckor från det att beslut har meddelats. 
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