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Riktlinjer om inackorderingstillägg
Riktlinjer för beviljande
Inackorderingstillägg är ett bidrag till kostnader
relaterat till att eleven på grund av besvärlig resväg
måste inackordera sig på skolorten. Med besvärlig
resväg avses att föräldrahemmet är beläget 50 km
eller mer från skolan.

Inackordering p.g.a. praktik
Inackorderingstillägg kan även ges till elever som
tillfälligt behöver inackordera sig på praktikort.
Då gäller samma krav som för annan
inackordering, med undantag om att eleven får
behålla busskortet under APL-perioden.

”Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor
till och från hemmet” enl. 15 kap 32§ i Skollagen.

Särskilda skäl/undantag
Elev kan beviljas inackorderingstillägg trots att
utbildningen erbjuds på hemorten. Sådana skäl kan
vara:

För att elev ska kunna få inackorderingstillägg krävs
att eleven är folkbokförd i Vansbro kommun, samt att
utbildningen ej erbjuds på hemorten, eller inom
ramen för samverkansområde.
Det krävs även att elev blir antagen i 1:a hand för att
inackorderingstillägg ska kunna utgå. Detta gäller ej
friskolor, där elever söker tillägg genom Centrala
Studiemedelsnämnden, CSN, istället. För elever som
har blivit antagna i 2:a hand utgår inget
inackorderingsbidrag.
Inackorderingstillägg kan ej utgå samtidigt med
någon form av reseersättning. För mycket utbetalt
inackorderingstillägg kan komma att återkrävas
Beräkningsgrund för inackorderingstillägg
Inom länet
Utom länet
1/30 av prisbasbelopp 1/30 av prisbasbelopp
+ 150 kr
Ansökan och ansökningsperioder
Ansökan ska göras genom blankett: Ansökan om
inackorderingstillägg – för elever i gymnasieskola
från Dalarnas län.
Ansökan lämnas till:
Vansbro kommun
Vansbro utbildningscenter
Medborgarhuset
786 31 Vansbro
Ansökan om inackorderingstillägg ska ha lämnats in i
början av läsåret, dock senast den 31 december för
höstterminen och för vårterminen 31 maj innevarande
år.

Om elev är antagen vid idrottsgymnasium med
riksintag eller vid annan utbildning som med
riksintag;
Om elev är 1:a handsmottagen vid utbildning inom
GYSAM-området;
Om elevens vårdnadshavare har flyttat till en annan
ort och eleven bor kvar för att fullfölja en påbörjad
utbildning. Som regel bör här studierna ha bedrivits
minst en termin.
Om elev har särskilda skäl att få gå i den
gymnasieskola dit den sökt, t ex relaterat till sociala
skäl, där eleven inte längre bor i föräldrahemmet, eller
om elev har särskilda behov som ej kan tillgodoses på
hemortens skola.
Om elevs föräldrar vistas utomlands under
huvuddelen av året men eleven bor kvar i Sverige.
Handläggning och beslut
Handläggning av inackorderingstillägg utförs av
skoladministratör vid Vansbro utbildningscenter.
Beslut om inackorderingstillägg tas av rektor genom
delegation från huvudmannen.
Överklagan av beslut skickas till:
Vansbro kommun
Vansbro utbildningscenter
Medborgarhuset
786 31 Vansbro
Överklagan bereds av skoladministratör. Beslut
kring överklagan fattas av huvudmannen, efter att
rektor inlämnat yttrande i ärendet.

