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Sid 3

BN § 58
Information om Kunskapskällans antagningsstatistik för läsåret
2020/2021
Sammanfattning
Thereze Gunnarsson, rektor, informerar nämnden om Kunskapskällans antagningsstatistik för läsåret 2020/2021.
Totalt har 83 elever sökt till Kunskapskällan i första hand under omvalsperioden,
vilket är en ökning med 16 elever jämfört med den första sökomgången. 9 av 83
elever är obehöriga. 54 av förstahandssökanden är bosatta i Herrljunga kommun.
Det finns sökande till alla Kunskapskällans program. De mest sökta programmen
är bygg- och anläggningsprogrammet (22 förstahandssökande), el- och energiprogrammet (11 förstahandssökande) och samhällsvetenskapsprogrammet (11
förstahandssökande). Industritekniska programmet har endast tre förstahandssökande. För att få fler att söka det sistnämnda programmet planerade Kunskapskällan öppet hus för elever och vårdnadshavare under våren, men arrangemanget
fick på grund av coronapandemin ställas in. Kunskapskällan arbetar med att bryta
trenden med det vikande söktrycket till industriprogrammet så att det kan kvarstå
i gymnasieskolans programutbud.
Antalet elever som är folkbokförda i Herrljunga kommun, men som inte söker till
Kunskapskällan har jämfört med den första sökomgången minskat från 54 till 51.
Den slutliga antagningen avslutas den 1 juli 2020 och elevernas sista svarsdatum
är den 27 juli 2020.
Informationen läggs till handlingarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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BILDNINGSNÄMNDEN

BN § 59

Sid 4

DNR UN 82/2020

Revidering av riktlinjer för inackorderingsbidrag
Sammanfattning
Enligt 15 kap. 32 § skollagen ska hemkommunen, med några undantag, lämna
ekonomiskt stöd till elever i en gymnasieskola med offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av skolgången. Det kan exempelvis handla om att
eleverna har en lång eller besvärlig resväg. Inackorderingsbidrag är ett kommunalt bidrag som ska ersätta en del av elevers kostnader för hyra av bostad på studieorten och resor mellan studieorten och Herrljunga kommun.
Den föreslagna förändringen av riktlinjerna för inackorderingsbidrag består av ett
förtydligande av hur Herrljunga kommun tillämpar lagstiftningen och vilka som
omfattas av reglerna, med hänvisning till bestämmelser i lag. Riktlinjerna fungerar som stöd i både handläggning och beslut i inackorderingsärenden samt som
information till elever och vårdnadshavare.
Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-05-15
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-05-11
Riktlinjer för inackorderingsbidrag
Information om inackorderingsbidrag
Blankett för ansökan om inackorderingsbidrag
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
 Föreslagen revidering av regler för inackorderingsbidrag antas.
Presidiets förslag till beslut:
 I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker.
Bildningsnämndens beslut
1. Föreslagen revidering av regler för inackorderingsbidrag antas (bilaga 1,
BN § 59/2020-06-08).
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-06-08

BILDNINGSNÄMNDEN

BN § 61

Sid 5

DNR UN 6/2020

Månadsuppföljning per 2020-04-30
Sammanfattning
Bildningsnämnden redovisar ett överskott om 1 748 tkr efter årets första fyra månader. Överskottet beror främst på lägre kostnader än budgeterat för fritidshem
och gymnasiesärskola, det senare på grund av lägre placeringskostnader.
Nämnden prognosticerar ett överskott om 705 tkr jämfört med budget vid årets
slut. Helårsprognosen för förskolan är ett överskott om 1 938 tkr på grund av att
två avdelningar på Innerby förskola kommer stängas under hösten på grund av
minskat barnantal. Gymnasiesärskolan prognosticerar ett överskott om 1 300 tkr
på grund av lägre kostnader för placeringar. Förvaltningsledningen prognostiserar ett överskott om 523 tkr på grund av lägre personalkostnader samt beslut från
Skolverket om att bildningsnämnden inte behöver betala tillbaka statsbidraget för
mindre barngrupper avseende läsåret 2018/2019.
Gymnasieskolans konto för interkommunal ersättning prognosticerar ett underskott om 2 811 tkr på grund av fler köpta än sålda gymnasieplatser i förhållande
till budget samt högre kostnader för skolskjuts. Helårsprognosen för fritidshem är
ett underskott om 13 tkr på grund av högre personalkostnader.
Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-05-19
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-05-18
Månadsrapport per 2020-04-30 för Herrljunga kommun
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
 Månadsuppföljning per 2020-04-30 godkänns.
Presidiets förslag till beslut:
 I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker.
Bildningsnämndens beslut
1. Månadsuppföljning per 2020-04-30 godkänns.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-06-08

BILDNINGSNÄMNDEN

BN § 62

Sid 6

DNR UN 27/2020

Svar på återremiss av äskande ur kommunstyrelsens ”trygghetsfond”
Sammanfattning
Bildningsnämnden har den 24 februari 2020 (BN § 21) beslutat att äska 1 550 tkr
ur kommunstyrelsens ”trygghetsfond” i syfte att säkerställa god grundbemanning
och personalresurser för elever i behov av särskilt stöd. Kommunstyrelsen återremitterade den 16 mars 2020 (KS § 47) ärendet till bildningsnämnden med uppdraget att söka finansiering ur egen ram samt återkomma med en prioriteringsordning av det behovet som kvarstår.
Bildningsnämndens äskande bestod av följande punkter:
 300 tkr till lärartjänster vid Altorpskolan till följd av en utökad elevgrupp
i framför allt årskurs 7.
 400 tkr för att i förskolorna säkerställa en god grundbemanning och en
hållbar bemanningssituation under året.
 450 tkr till Fyrskolorna för att säkerställa personalresurser för elever i behov av särskilt stöd vid kommunens mindre skolenheter.
 400 tkr till Molla skola och fritidshem för att säkerställa grundbemanning
och personalbemanning för elever i behov av särskilt stöd.
Bildningsförvaltningen bedömer att det inte går att göra en prioriteringsordning
av de identifierade behoven, eftersom samtliga uppbär viktiga områden för respektive verksamhets kvalitet, och föreslår därför att bildningsnämnden står kvar
vid sitt äskande. Bildningsnämnden prognosticerar per den 30 april 2020 ett
överskott om 705 tkr vid årets slut. Detta beror på rektorernas ekonomiska följsamhet efter de förutsättningar som givits nämnden. Däremot kan verksamheten
inte garantera att önskad kvalitet upprätthålls utifrån dessa förutsättningar.
Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-05-15
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-03-16
Kommunstyrelsen § 47/2020-03-16
Bildningsnämnden § 21/2020-02-24
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
 Kommunstyrelsen föreslås bevilja bildningsnämndens äskande om 1550
tkr.
Presidiets förslag till beslut:
 I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.
Carin Martinsson (M) föreslår att presidiets förslag till beslut avslås och att behoven hanteras inom bildningsnämndens tilldelade ram.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sid 7

Fortsättning BN § 62
Ove Severin (KD) och Jacob Brendelius (KD) yrkar bifall till Carin Martinssons
(M) förslag.
Ajournering begärs för beredning i partigrupperna.
Socialdemokraterna, Mikael Norén (L), Christina Glad (KV) och Simon Fredriksson (C) yrkar bifall till Carin Martinssons (M) förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden ställer presidiets förslag mot Carin Martinssons (M) förslag och finner att bildningsnämnden beslutar i enlighet med Carin Martinssons (M) förslag.
Bildningsnämndens beslut
1. Presidiets förslag avslås och behoven hanteras inom bildningsnämndens
tilldelade ram.
______
För kännedom
till:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-06-08

BILDNINGSNÄMNDEN

BN § 63

Sid 8

DNR UN 97/2020

Beslut om tillfälligt avsteg från fördelningsmodell för kommunbidrag till studieförbund
Sammanfattning
Bildningsnämnden har den 4 december 2017 (BN § 122) beslutat att utbetalningar av kommunbidrag till studieförbund ska baseras på en fördelningsmodell som
Västra Götalands Bildningsförbund tagit fram. Fördelningsmodellen överensstämmer i stor utsträckning med den modell som Folkbildningsrådet använder för
att fördela statsbidrag till studieförbunden. Modellen bygger på att ett års anslag
beräknas på en genomsnittlig verksamhet under två år, med en eftersläpning på
ett år. Det innebär exempelvis att 2020 års anslag beräknas på snittet av verksamheten år 2017 och 2018.
På grund av att studieförbunden påverkas kraftigt av coronapandemin har Folkbildningsrådets styrelse beslutat att göra en tillfällig ändring av statsbidragssystemet så att 2020 års verksamhet inte påverkar fördelningen av kommande
statsbidrag. Studieförbundsdelegationen (de tio studieförbundens regionchefer)
vid Västra Götalands Bildningsförbund har i ett brev daterat 2020-04-06 rekommenderat Västra Götalands 49 kommuner att följa Folkbildningsrådets tillfälliga
förändring av fördelningssystemet, vilket skulle innebära att inte heller kommunbidragen till studieförbunden skulle påverkas av verksamhetsåret 2020.
Om bildningsnämnden godkänner den tillfälliga fördelningsmodellen kommer
verksamhetsåren 2018-2019 utgöra underlag för utbetalningar under 2021 och
2022. Vidare kommer verksamhetsåren 2019 och 2021 ligga till grund för utbetalningar under 2023. Därefter sker en återgång till den ordinarie fördelningen.
Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-05-15
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-05-08
Brev från Västra Götalands Bildningsförbund med rekommendation om tillfällig
förändring av fördelningssystemet för bidrag till studieförbund daterat 2020-0406
Bildningsnämnden § 122/2017-12-04
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
 Föreslagen tillfällig fördelningsmodell för kommunala anslag till studieförbunden för perioden 2021-2023 godkänns.
Presidiets förslag till beslut:
 I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Sid 9

Fortsättning BN § 63
Bildningsnämndens beslut
1. Föreslagen tillfällig fördelningsmodell för kommunala anslag till studieförbunden för perioden 2021-2023 godkänns.
______
Expedieras till:

För kännedom
till:

Justerandes sign

ABF, robert.hernwall@ab.se
Bilda, anneli.bergsviker@bilda.nu
Folkuniversitetet, helen.hogsten@folkuniversitetet.se
Ibn Rushd, suad.darir@ibnrushd.se
Kulturens, britt-marie.jonsson@kulturens.se
Medborgarskolan, michelle.helander@medborgarskolan.se
NBV, barbro.alden@nbv.se
Sensus, kristina.hallen.flaa@sensus.se
Studiefrämjandet, johanna.lillvik@studieframjandet.se
Vuxenskolan, ulrika.tornare@sv.se, lena.gustafsson@sv.se
Västra Götalands Bildningsförbund, marita.graad@vgb.nu

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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BILDNINGSNÄMNDEN

BN § 64

Sid 10

DNR UN 77/2020

Yttrande över motion om porrfilter i skolans nätverk
Sammanfattning
Jacob Brendelius (KD) har i motion daterad 2020-01-13 föreslagit att Herrljunga
kommun ska införskaffa och installera ett filter som blockerar pornografi och
våldsbejakande material på samtliga skolor och förskolors datorer och läsplattor
samt att kommunens skolor ska få i uppdrag att se över hur arbetet med elevers
sunda värderingar och attityder ytterligare kan utvecklas och förstärkas med fokus på internetmiljöer. Kommunfullmäktige överlämnade 2020-02-18 (§ 23)
motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har 2020-03-16
(KS § 52) skickat motionen till bildningsnämnden för yttrande. Eftersom motionen även skickats till gemensam servicenämnd för IT, växel och telefoni föreslår
förvaltningen att bildningsnämnden avstår från att yttra sig över den del av motionen som berör porrfiltret.
Bildningsförvaltningen har vid uppföljningar av likabehandlingsarbetet och
kränkande behandling sett att antalet händelser kopplade till internet ökat över
tid. Förvaltningen har under de senaste åren arbetat med etik på internet, både
riktat mot elever och som kompetensutveckling för pedagoger. Mot bakgrund av
detta ställer sig bildningsförvaltningen sig positiv till att se över hur arbetet med
elevers sunda värderingar och attityder ytterligare kan utvecklas och förstärkas
med fokus på internetmiljöer, och föreslår därför att den delen av motionen beviljas. Förvaltningen föreslår också att kommunfullmäktige ger bildningsnämnden i
uppdrag att följa upp genomförandet av motionen.
Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-05-15
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-28
Kommunstyrelsen § 52/2020-03-16
Kommunfullmäktige § 23/2020-02-18
Motion inkommen 2020-01-13
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
 Kommunfullmäktige föreslås bevilja motionen i den delen som handlar
om att Herrljunga kommuns skolor får i uppdrag att se över hur arbetet
med elevers sunda värderingar och attityder ytterligare kan utvecklas och
förstärkas med fokus på internetmiljöer.
 Kommunfullmäktige föreslås ge bildningsnämnden i uppdrag att följa upp
genomförandet av den delen av motionen som avser elevers värderingar
och attityder i internetmiljöer samt redovisa uppföljningen till bildningsnämnden i juni 2021.
Presidiets förslag till beslut:
 I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-08

BILDNINGSNÄMNDEN

Sid 11

Fortsättning BN § 64
Jacob Brendelius (KD) yrkar bifall till presidiets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker.
Bildningsnämndens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen beviljas i den delen som handlar om att Herrljunga kommuns
skolor får i uppdrag att se över hur arbetet med elevers sunda värderingar
och attityder ytterligare kan utvecklas och förstärkas med fokus på internetmiljöer.
2. Bildningsnämnden ges i uppdrag att följa upp genomförandet av den delen av motionen som avser elevers värderingar och attityder i internetmiljöer samt redovisa uppföljningen till bildningsnämnden i juni 2021.
______
Expedieras till:

Justerandes sign

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-08

BILDNINGSNÄMNDEN

BN § 66

Sid 12

DNR UN 68/2020

Kvalitetsrapport – Uppföljning av anpassningar och särskilt stöd
Sammanfattning
Att följa upp arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd till elever är en del
av huvudmannen Herrljunga kommuns systematiska kvalitetsarbete. Sedan den
nuvarande kvalitetsplanen för bildningsnämnden antogs har områdets följts upp
varje år. Syftet är att följa upp och utvärdera bildningsförvaltningens samlade arbete med extra anpassningar och särskilt stöd i enlighet med 3 kap. skollagen.
Utifrån rektorernas inrapporteringar och de sammantagna utvecklingsinsatserna
inom förvaltningen kan bildningsförvaltningen konstatera att fokus för rektorerna
legat på att stärka det inkluderande arbetet. Under den senaste perioden är bedömningen även att arbetet med extra anpassningar har blivit mer strukturerat vid
enheterna. Vidare bedömer förvaltningen att skolorna ökat sin inkluderande förmåga, men även förmågan att i första hand arbeta med extra anpassningar och
särskilt stöd i sista hand. Det faktum att andelen åtgärdsprogram minskar medan
antalet ansökningar om tilläggsbelopp ökar, talar för att bedömningen är korrekt.
Slutsatsen av rapporten är att skolorna bedöms ha utvecklat sin inkluderande
förmåga sedan senaste rapporten. Till rapportens utvecklingsområden hör att rektorerna även fortsättningsvis behöver arbeta strukturerat med att stärka lärarnas
förmåga att arbeta inkluderande, samt att utveckla den specialpedagogiska förståelsen hos personalen.
Beslutsunderlag
Presidieskrivelse i ärendet daterad 2020-05-15
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-05-13
Kvalitetsrapport – Uppföljning av anpassningar och särskilt stöd daterad 202005-13
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till beslut:
 Rapporten godkänns.
Presidiets förslag till beslut:
 I enlighet med förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om presidiets förslag till beslut antas och finner att så sker.
Bildningsnämndens beslut
1. Rapporten godkänns.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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BILDNINGSNÄMNDEN

Sid 13

BN § 67
Information om bildningsnämndens pågående byggprojekt
Sammanfattning
Annica Steneld, förvaltningschef, informerar nämnden om bildningsnämndens
pågående byggprojekt.
 Etapp 3 av byggprojektet vid Horsbyskolan följer den beslutade tidsplanen.
 Byggprojektet vid Ods skola och förskola har dragit igång. För närvarande pågår arbete med fasad och fönster. I skrivande stund ser de ekonomiska medlen för projektet ut att räcka till.
 Byggnationen vid Mörlandaskolan fortgår enligt plan. Paviljongen från
Horsbyskolan har anlänt och nu pågår ett arbete med att säkerställa att
den är i gott skick.
 Sedan bildningsnämndens sammanträde den 27 april 2020 finns inget nytt
att rapportera om det kommande byggprojektet vid Altorpskolan. Skolans
rektorer ska tillsammans med fastighetschefen ta fram ett projektdirektiv.
Informationen läggs till handlingarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-08

BILDNINGSNÄMNDEN

Sid 14

BN § 68
Förvaltningschefen informerar
Sammanfattning
Annica Steneld, förvaltningschef, informerar nämnden om följande:
 På grund av coronapandemin blev studentfirandet vid Kunskapskällan
annorlunda jämfört med tidigare år. Studenterna sprang ut i två omgångar
och antalet anhöriga var begränsat.
 Inte heller skolavslutningarna för övriga årskurser kommer bli som vanligt. Avslutningar kommer att genomföras, men i mindre skala än vanligt
och med beaktande av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 Inskolningarna i förskolan anpassas efter rådande pandemiläge.
 Frånvaron bland både elever och personal har sjunkit till normala nivåer.
Trots pandemin har personalens semesterönskemål kunnat tillgodoses.
 Bildningsförvaltningen fortsätter att i ekonomisystemet notera extra kostnader på grund av coronapandemin, dels för att kunna se effekterna av
pandemin på nämndens ekonomi och dels kunna ansöka om kompensation från staten.
 Det pågår ett arbete med att tillsätta två nya förstelärartjänster.
 Malin Aspenes är ny rektor för Ytterby förskoleområde.
 Resultatet av kvalitetsgranskningen av Horsbyskolan F-3 samt Herrljunga
kommun som huvudman. Av Skolinspektionens beslut framgår bland annat att Herrljunga kommun behöver utveckla sin analys av studieresultaten för att finna relevanta förklaringar till skillnader i elevernas resultat.
Nämnden ska senast den 14 december 2020 redovisa vilka förbättringsåtgärder som vidtagits och resultatet av dessa.
 Arbetet med bildningsnämndens nya mål för åren 2021-2023 fortsätter
under hösten.
 Förvaltningens arbete med kommunalt aktivitetsansvar, som i korthet innebär att kommunen har skyldighet att hålla kontakt med ungdomar som
avslutat grundskolan, är under 20 år och ännu inte har en gymnasieexamen.
 Förvaltningen ska se över processerna för tilläggsbelopp, som är medel
avsedda för särskilt stöd till barn och elever, som skolor och förskolor ansöker om hos förvaltningsledningen.
Informationen läggs till handlingarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sid 15

Sammanträdesdatum

2020-06-08

BILDNINGSNÄMNDEN

BN § 69
Anmälan av delegeringsbeslut under tidsperioden 2020-04-01 –
2020-06-08
Följande delegeringsbeslut anmäldes vid sammanträdet.

Nr

Delegeringsbeslut

DNR

1

Delegeringsbeslut – Anmälnings- Lista på delegeringsbeslut förvaras
ärenden fattade under tidsperioden hos bildningsförvaltningen, kom2020-04-27 – 2020-06-08
munhuset, Torget 1, Herrljunga.

2

Delegeringsbeslut – Anmälan,
fattade under tidsperioden
2020-04-27 – 2020-06-08

Lista på delegeringsbeslut förvaras
hos bildningsförvaltningen, kommunhuset, Torget 1, Herrljunga.

3

Delegeringsbeslut – Anställning,
fattade under tidsperioden
2020-04-01 – 2020-06-08

Lista på delegeringsbeslut förvaras
hos bildningsförvaltningen, kommunhuset, Torget 1, Herrljunga.

Bildningsnämndens beslut
1. Redovisningen av delegeringsbeslut godkänns.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sid 16

Sammanträdesdatum

2020-06-08

BILDNINGSNÄMNDEN

BN § 70
Meddelanden
Följande meddelanden redovisades vid sammanträdet
NR

Meddelandeförteckning

DNR

1

KF § 57/2020-05-11 Svar på motion
om att införa föreläsningsserien ”Respektgympa” i kommunens skolor

UN 171/2019

2

KF § 66/2020-05-11 Revidering av
kostpolicy

UN 31/2020

3

Skolinspektionens beslut efter kvalitetsgranskning av Herrljunga kommun
som huvudman

UN 38/2020

Bildningsnämndens beslut
1. Meddelandena läggs till handlingarna.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Inledning
Syftet med denna riktlinje
Syftet är att förtydliga hur Herrljunga kommun tillämpar lagstiftningen för att utgöra stöd vid
handläggning av ansökningar och beslut samt vid information till elever och föräldrar.

Vem omfattas av riktlinjen
Denna riktlinje gäller tillsvidare för bildningsnämnden/bildningsförvaltningen.

Lagbestämmelser
Skollagen 15 kap 32§

Koppling till andra styrande dokument
Riktlinje för skolskjuts/elevresor

2
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Riktlinje för stöd till inackordering
Vad säger lagen?
I Skollagens 15 kap. 32§ anges följande beträffande stöd till inackordering.1
32 § Hemkommunen ska lämna ekonomiskt stöd till elever i en gymnasieskola med offentlig
huvudman som behöver inackordering på grund av skolgången. Denna skyldighet gäller dock
inte
1. elever som har tagits emot i andra hand till ett nationellt program enligt 16 kap 47§,
2. elever som tagits emot enligt 17 kap 19§ tredje stycket,
3. elever på Rh-anpassad utbildning, eller
4. utlandssvenska elever som får studiehjälp i form av inackorderingstillägg enligt
studiestödslagen (1999:1395).
Skyldigheten gäller till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år.
Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Det ska ges kontant
eller på annat sätt som ska framgå av beslutet om stöd. Om stödet ges kontant, ska det lämnas
med lägst 1/30 av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken för varje hel
kalendermånad som eleven bor inackorderad. Beloppet får avrundas till närmast lägre hela tiotal
kronor. Lag (2017:1104).
Utifrån lagstiftningen görs följande förtydliganden och tillägg för Herrljunga kommun.

Huvudregler för att få inackorderingstillägg
1. Eleven ska vara antagen genom s.k. förstahandsmottagning vilket inkluderar all
riksrekryterande utbildning. Mottagning i första hand innebär antagning på samma
villkor som den som är bosatt på utbildningsorten.
2. Ersättning kan ges till och med första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år.
3. Den anordnande gymnasieskolan ska ha en offentlig huvudman, d.v.s. kommun eller
landsting.
4. Restiden mellan folkbokföringsadressen och skolan ska uppgå till minst 3 timmar per
dag räknat från hemmet till skolan.
5. Avståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan ska överstiga 50 km.
6. Inackorderingstillägg erhålls endast för heltidsstudier.

1

Beträffande elever i fristående skolor och folkhögskolor ansvarar Centrala studiestödsnämnden (CSN)
för stöd till inackordering.
3
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Tillägg och förtydliganden
Föräldrar utomlands
Om elevens föräldrar är bosatta/vistas utomlands och eleven bor kvar i Herrljunga, beviljar
kommunen inte bidrag för inackordering i Herrljunga.
Folkbokföring
Om en elev är under 18 år och på grund av studier måste bo någon annanstans än hos sina
föräldrar ska eleven ändå vara folkbokförd hos dem.
Detta gäller så länge studierna fortsätter i grund- eller gymnasieskola eller motsvarande
utbildning som påbörjats innan man fyllt 18 år även om man uppnått myndig ålder. 2
Studier utomlands
Studier utomlands, exempelvis vid svenska utlandsskolor, berättigar inte till
inackorderingstillägg.
Studieuppehåll och ferier
Inackorderingstillägg utgår inte under sommarferier eller studieuppehåll.
Elever som går på fristående skolor och på folkhögskolor
Elever som går i fristående gymnasieskolor eller folkhögskolor söker inackorderingstillägg via
Centrala studiestödsnämnden (CSN).
Ansökan och beslut
Ansökan om inackorderingstillägg görs till bildningsförvaltningen.
För att få inackorderingstillägg skall skolan intyga på ansökningsblanketten att eleven bedriver
studier på angiven utbildning. Kopia på hyreskontrakt avseende inackorderingsbostaden ska
bifogas ansökan samt kvitto på betald hyra ska kunna uppvisas på begäran.3.
Ansökan om inackorderingstillägg ska lämnas på nytt för varje läsår. Ansökningsblankett finns
att hämta på kommunens hemsida:
http://www.herrljunga.se/barnomsorg-och-utbildning/gymnasieelev/inackorderingstillagg.html

Ersättning utgår för högst fyra månader under höstterminen och högst fem månader under
vårterminen.
Ersättningens storlek
Inackorderingstillägget uppgår till lägst 1/30 av prisbasbeloppet. 4
Anmälningsskyldighet
Eleven är skyldig att omgående anmäla ändrade förhållande som påverkar rätten till
inackorderingstillägg.
Detta gäller:

2

Folkbokföringslagen (1991:481) 11 §
Gäller ej vid inackordering/internat på skolan
4
Socialförsäkringsbalken (2010:110) 2 kap. 6-7 §§
3

4
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studieavbrott
minskad studieomfattning från hel- till deltid
om eleven flyttar hem
ändrad folkbokföringskommun
andra förhållanden som påverkar tillägget

Eleven, eller föräldrar om eleven är omyndig, är återbetalningsskyldig om felaktiga uppgifter
lämnats eller om ändrade förhållande som påverkar tillägget inte anmälts.
Resebidrag
Ersättning för kostnader som avser dagliga resor enligt Lag om kommunernas skyldighet att
svara för vissa elevresor (SFS 1191:1110) kan inte erhållas samtidigt med inackorderingstillägg.
Frisök
Genom ändringar i skollagen har elever från och med 1 januari 2008 möjlighet att söka en
utbildning i en annan kommuns gymnasieskola även om samma utbildning erbjuds i
hemkommunen eller samverkansområdet, så kallad frisök.
En sådan behörig sökande tas emot i mån av plats, så kallad andrahandsmottagning, efter beslut
av anordnarkommunen. Elever som tas emot i en andrahandsmottagning, har inte rätt till
inackorderingsstöd, d.v.s. nuvarande regler om inackorderingsstöd är inte utvidgade att omfatta
även frisök.
Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU)5
NIU har införts som ett komplement till riksrekryterande idrottsutbildning
(riksidrottsgymnasierna). Elever som har antagits till s.k. NIU-platser är berättigade till
inackorderingstillägg enbart om anordnande kommun och hemkommun har tecknat
samverkansavtal för NIU före antagning sker. Samverkansavtal innebär att eleverna blir antagna
i första hand.
Inackorderingstillägg och reseersättning vid distansstudier
Elever som bedriver gymnasiestudier på distans kan beviljas stöd till boende och ersättning för
resa vid deltagande i obligatoriska inslag i utbildningen. Ersättning kan utgå för styrkta
kostnader för boende och resa, dock max 1/30 av prisbasbeloppet per månad. Närvarointyg från
skolan ska kunna uppvisas.
Retroaktiva ansökningar
Stöd till inackordering kan inte nekas av kommunen med hänvisning till att ansökan inkommit
retroaktivt.
Beslut och överklagande
Beslut om ekonomiskt stöd till inackordering kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol6.
Ansvarig handläggare ska bifoga en besvärshänvisning där det framgår hur man överklagar.

5

Gymnasieförordningen 5 kap 27 §, 30 §, Skollagen 15 kap 30 §

6

Skollagen (2010:800) 28 kap. 5 § p.6
5

