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RRäätttt  ttiillll  ssttöödd  ttiillll  eelleevveerr  ssoomm  bbeehhöövveerr  iinnaacckkoorrddeerriinngg 

En elevs hemkommun ska enligt skollagen (2010:800) 15 kap. 32 § och 18 kap. 31 § 

lämna ekonomiskt stöd till elever i gymnasieskola och gymnasiesärskola med 

offentlig huvudman (dvs. kommun eller region) som behöver inackordering på grund 

av skolgången. Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från 

hemmet. 

För att vara berättigad till stöd till inackordering i gymnasieskolan och 

gymnasiesärskola måste eleven uppfylla nedanstående kriterier:  

• Eleven är folkbokförd i Värmdö kommun.  

• Eleven har tagits emot i första hand i en gymnasieskola eller 

gymnasiesärskola med offentlig huvudman.  

• Eleven är högst 20 år gammal. Stöd till inackordering utgår till och med 

vårterminen det år eleven fyller 20 år.  

• Eleven studerar på heltid.  

• Elevens resväg mellan folkbokföringsadressen och skolan uppgår till minst 2 

timmar enkel resa med allmän linjetrafik. 

För utbildning vid en fristående gymnasieskola och gymnasiesärskola kan eleven inte 

ansöka om stöd från kommunen men kan få inackorderingstillägg från Centrala 

studiestödsnämnden (CSN). 

AAnnssöökkaann  oocchh  eerrssäättttnniinngg 

AAnnssöökkaann 

Ansökan om stöd till inackordering görs till Värmdö 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. 

EErrssäättttnniinnggeennss  ssttoorrlleekk 

Stödet beviljas med ett fast belopp motsvarande 1/30 av basbeloppet enligt 2 kap. 6-
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Rätt till stöd till elever som behöver inackordering

En elevs hemkommun ska enligt skollagen (2010:800) 15 kap. 32 § och 18 kap. 31 §

lämna ekonomiskt stöd till elever i gymnasieskola och gymnasiesärskola med

offentlig huvudman (dvs. kommun eller region) som behöver inackordering på grund

av skolgången. Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från

hemmet.

För att vara berättigad till stöd till inackordering i gymnasieskolan och

gymnasiesärskola måste eleven uppfylla nedanstående kriterier:

• Eleven är folkbokförd i Värmdö kommun.

• Eleven har tagits emot i första hand i en gymnasieskola eller

gymnasiesärskola med offentlig huvudman.

• Eleven är högst 20 år gammal. Stöd till inackordering utgår till och med

vårterminen det år eleven fyller 20 år.

• Eleven studerar på heltid.

• Elevens resväg mellan folkbokföringsadressen och skolan uppgår till minst 2

timmar enkel resa med allmän linjetrafik.

För utbildning vid en fristående gymnasieskola och gymnasiesärskola kan eleven inte

ansöka om stöd från kommunen men kan få inackorderingstillägg från Centrala

studiestödsnämnden (CSN).

Ansökan och ersättning

Ansökan

Ansökan om stöd till inackordering görs till Värmdö 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.

Ersättningens storlek

Stödet beviljas med ett fast belopp motsvarande 1 /30 av basbeloppet enligt 2 kap. 6-
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7 § Socialförsäkringsbalken. 

UUttbbeettaallnniinngg 

Stöd till inackordering betalas ut månadsvis för fyra månader under höstterminen 

och fem månader under vårterminen. Är eleven omyndig utbetalas stöd till 

inackordering till vårdnadshavare. Stöd till inackordering utbetalas inte retroaktivt. 

AAnnmmäällnniinnggsssskkyyllddiigghheett  oocchh  ååtteerrbbeettaallnniinngg  aavv  ssttöödd  ttiillll  iinnaacckkoorrddeerriinngg 

Om någon av omständigheterna som utgör kriterier för att tilldelas stöd till 

inackordering (se avsnitt 1) ändras måste detta anmälas till Värmdö kommun. Stöd 

till inackordering som utbetalats på felaktiga grunder ska återbetalas. 

RReesseebbiiddrraagg 

Ersättning för kostnader som avser dagliga resor enligt lagen (1991:1110) om 

kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor beviljas inte om eleven erhåller 

stöd till inackordering. 

ÖÖvveerrkkllaaggaannddee 

Beslut om stöd till inackordering kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 
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7 § Socialförsäkringsbalken.

Utbetalning

Stöd till inackordering betalas ut månadsvis för fyra månader under höstterminen

och fem månader under vårterminen. Är eleven omyndig utbetalas stöd till

inackordering till vårdnadshavare. Stöd till inackordering utbetalas inte retroaktivt.

Anmälningsskyldighet och återbetalning av stöd till inackordering

Om någon av omständigheterna som utgör kriterier för att tilldelas stöd till

inackordering (se avsnitt 1) ändras måste detta anmälas till Värmdö kommun. Stöd

till inackordering som utbetalats på felaktiga grunder ska återbetalas.

Resebidrag

Ersättning för kostnader som avser dagliga resor enligt lagen (1991:1110) om

kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor beviljas inte om eleven erhåller

stöd till inackordering.

Överklagande

Beslut om stöd till inackordering kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Besöksadress: Skogsbovägen 9-11, 134 81 Gustavsberg • Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg

08-570 470 00 • varmdo.kommun@varmdo.se • www.varmdo.se


