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Utbildningsnamnden 

Inackorderingstillagg 
Fi5rslag till beslut 
Utbildningsnamnden foreslas besluta 

att inackorderingstillagg ges till elever som enligt skollagen har raft till ekonomiskt stod for 
inackordering pa annan ort. 

att beslutet galler for elever som lasket 2016/2017 paborjar sin gymnasieutbildning. De elever som pa 
grund av tidigare regler redan har beviljats inackorderingstillagg for utbildning pa annan ort ska 
fortsatta att fa tillagget under hela skolgdngen. 

Arendet 

I "Reglemente for bidrag till resor mellan bostad och skola samt inackordering for gymnasieelever" 
faststallt av namnden for frivillig utbildning 1998-03-25 samt med tillagg och kidringar faststallda av 
utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden 2003-04-28, 2005-12-21, 2009-06-24, 2011-09-15 och 
2013-04-16, har Uppsala kommun reglerat beviljandet av inackorderingstillagg. Reglementet är 
formulerat enligt foljande: 

Beviljande av inackorderingstillagg 
Inackorderingstilleigg kan utgd om eleven bor inackorderad och godkeinnande av studiema pd orten Pifer av 
samverkansavtal, regler i skollag, fOrordning eller beslut i det enskilda fallet. 
For Uppsalaelever 'agar inackorderingstillagg eiven vid antagning i andra hand, under forutseittning av att 
besteimmelsema i detta reglemente i ovrigt uppfylls. 

Inackorderingstilleiggets storlek 
Inackorderingstilleiggets storlek bestams utifran avstdndet mellan bostaden och studieorten. Beloppen 
justeras drligen i forhallande till foreindringar i basbeloppet. 

115 kap. 32 § skollagen framgar det att hemkommunens skyldighet att ge ekonomiskt stod till clever i 
en gymnasieskola med offentlig huvudman som behover inackordering pa grund av skolgdngen, inte 
galler elever som tagits emot i andra hand till ett nationellt program. 
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Utbildningsforvaltningen foreslar dad& utifran ovanstaende att utbildningsnamnden beslutar att 
inackorderingsbidrag ges till elever som enligt skollagen har rat till ekonomiskt stod for inackordering 
pa annan ort. 

Beslutet foreslas borja galla for elever som ldsaret 2016/2017 paborjar sin gymnasieutbildning. De 
elever som pa grund av tidigare regler redan har beviljats inackorderingstillagg for utbildning pa annan 
ort ska fortsatta att fa tilldgget under hela skolgangen. 

For elever som studerar i en fristaende gymnasieskola i annan kommun ansvarar Centrala 
studiestodsnamnden (CSN) for inackorderingstillagget. 

Barnkonsekvensanalys 

Ungdomar som är folkbokforda i Uppsala kommun har ett stort utbud av gymnasieutbildningar att 
valj a pa i Uppsala. De kan aven soka till gymnasieutbildningar som inte finns i Uppsala och blir da 
forstahandsmottagna av den mottagande skolkommunen. Dessa elever paverkas inte av den foreslag-na 
forandringen i reglementet for inackorderingstillagg. Elever som av olika skal behover studera pa 
annan ort, t.ex. pa grund av hot eller mobbning, blir av den mottagande kommunen bedomda utifran 
sarskilda skal och darefter forstahandsmottagna. Ocksa elever som är placerade av socialtjdnsten pa 
annan ort antas alltid av mottagande kommun som forstahandsmottagna. De elever som berors av 
beslutet är saledes elever som av andra skal vdljer all studera pa annan ort. 

Ekonomisk konsekvens 

Eftersom det är inte gar att forutsaga elevemas val av gymnasieutbildning och gymnasieskola infor 
nasta lashr gar det inte heller all forutsaga hur manga farre inackorderingstillagg som kommer att 
betalas ut ndr skollagens regler for ekonomiskt stod i folio av inackorderingstillagg kommer att folj as. 
Under lasaret 2014/2015 utbetalades inackorderingsbidrag motsvarande ca 800 000 kr ut till elever 
som blivit andrahandsmottagna till gymnasieskolor med offentlig huvudman i andra kommuner. 
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