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Dokumentets syfte 

Riktlinjer för handläggning och beslut gällande inackorderingstillägg för 

elever som studerar på annan ort. 

Dokumentet gäller för 

Myndiga elever och vårdnadshavare till elever under 18 år, folkbokförda i 

Danderyds kommun som genomför sin gymnasieutbildning på en 

kommunal eller regionägd gymnasieskola utanför kommunen och som söker 

ekonomiskt stöd. 

 

Rätt till inackorderingstillägg. 

Rätten till inackorderingsstöd regleras i skollagen 15 kap. § 32.  

 

För folkbokförda i Danderyds kommun gäller följande. 

 

För att få inackorderingstillägg av Danderyds kommun ska eleven: 

• vara folkbokförd i Danderyds kommun, 

• bedriva gymnasiestudier på heltid i annan svensk kommun på en 

kommunal eller regionägd gymnasieskola, 

• ha ett avstånd mellan hemmet och skolkommunen som är minst 50 

kilometer enkel resa, eller minst två timmars restid enkel resa med 

allmänna färdmedel, 

• lämna in ansökan om inackorderingsstöd till kommunen årligen, 

• vara mottagen i första hand och antagen till utbildning på nationellt 

program eller program med nationell inriktning, särskild variant eller 

gymnasial lärlingsutbildning eller 

• vara mottagen i första hand och antagen till ett riksidrottsgymnasium 

(RIG) eller mottagen i första hand till ett gymnasium som bedriver en 

nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) som ingår i Danderyd 

kommuns samverkansavtal. Elever antagna till en gymnasieutbildning 

med så kallad lokal idrottsutbildning (LIU) ska ej beviljas 

inackorderingstillägg. 
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Följande gäller i de fall inackorderingstillägg beviljats:  

• tillägget betalas ut till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år, 

• tillägget beviljas per läsår, 

• tillägget är 1/30 av basbeloppet, 

• tillägget betalas ut under nio månader per läsår med början i september, 

• om eleven avbryter sina studier eller byter folkbokföringsadress måste elev 

eller elevens vårdnadshavare meddela Danderyds kommun genom 

bildningsförvaltningen, 

• tillägg som utbetalats på felaktiga grunder ska återbetalas, 

• elev som beviljas inackorderingstillägg är inte berättigad till ytterligare 

ersättning för resor. 

 


