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Riktlinjer för inackorderingsstöd
Förslag till beslut

Kompetensförvaltningens förslag:
1. Följande riktlinjer avseende inackorderingsstöd enligt nedanstående punkter antas.
 Eleven ska vara folkbokförd i Järfälla kommun.
 Eleven ska vara inackorderad. (Hyresavtal bifogas ansökan)
 Eleven ska vara under 20 år. (Stöd utgår till och med maj det år eleven fyller
20 år).
 Eleven ska vara antagen i en kommunal eller landstingskommunal skola.
 Vara förstahandsmottagen till ett nationellt program eller gå riksrekryterande
utbildning.
 Restiden mellan elevens folkbokföringsadress och skolan ska vara minst tre
timmar per dag eller minst 40 kilometer per enkel resa.
 Det ska finnas synnerliga skäl för att beviljas inackorderingsstöd om eleven
inte uppfyller ovanstående riktlinjer.
2. Justerade belopp för 2017 i enlighet med fastställt prisbasbelopp 44 800 kronor.
Upp till 100 kilometer
101 till 700 kilometer
Över 700 kilometer

1 493 kr
1 820 kr
2 195 kr

Ärendet i korthet

Järfälla kommun riktlinjer för utbetalning av inackorderingsstöd behöver reviders
och tydliggöras. Enligt skollagen 15 kap. 32 § kan den som är gymnasieelev få stöd
till inackordering till och med maj det år du fyller 20. Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle samt resor till och från hemmet.
Inackorderingsstöd beviljas per läsår och utbetalas månadsvis i efterskott under nio
månader med början i september. Stödet är per månad lägst 1/30 av fastställt prisbasbelopp och gäller vid studier i kommunal eller landstingskommunal gymnasieskola.
För de elever som studerar vid en fristående gymnasieskola eller studerar som
utlandsvensk kan inackorderingsstöd sökas via Centrala studiestödsnämnden, CSN.
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