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Enligt skollagen 15 kap. 32 § kan du 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 som lägst per termin och du kan söka retroaktivt för 
höstterminen fram till den 31 december innehavande år och för vårterminen senast 
den 1 maj.  Stödet utbetalas månadsvis i efterskott under nio månader med början i 
september. Stödet är per månad lägst 1/30 av fastställt prisbasbelopp, för 2021 är 
beloppet satt till 47 600 kronor och gäller vid studier i kommunal eller landstings-
kommunal gymnasieskola. 

Förutsättningar: 
• Vara folkbokförd i Järfälla kommun.
• Vara inackorderad. (Hyresavtal bifogas ansökan)
• Vara under 20 år. (Stöd utgår till och med maj det år eleven fyller 20 år).
• Att restiden mellan folkbokföringsadressen och skolan är minst tre timmar per

dag eller minst 40 kilometer per enkel resa.
• Vara antagen i en kommunal eller landstingskommunal skola.
• Vara förstahandsmottagen till ett nationellt program eller gå riksrekryterande

utbildning.
• Synnerliga skäl, kontakta i så fall skolans kurator.

Du får inte inackorderingsstöd om: 
• Du studerar på ett introduktionsprogram.
• Du samtidigt får resebidrag.

Om du tas emot i en andrahandsmottagning har du inte rätt till inackorderingstillägg. 
Med andrahandsmottagning menas att du kommer in på en skola enbart om det 
finns lediga platser. Förstahandsmottagning, däremot, innebär att du konkurrerar om 
platserna med andra elever, genom ditt betyg. 

Belopp som utbetalas: 
Upp till 100 kilometer 1 610 kr
101 till 700 kilometer 1 950 kr
Över 700 kilometer 2 290 kr

Frågor besvaras av: 
Maja Jansson 
08-580 283 88
Maja.jansson@jarfalla.se

Din ansökan skickar du till: 
Järfälla kommun 
Maja Jansson 
177 80 Järfälla 

Gå till ansökan om inackorderingsstöd genom att klicka här.
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