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Klagande    NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 15 december 2005  
 

 
Saken  Inackorderingstillägg: restid 
 
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden beslutar att NN:s val av inackorderingsort inte utgör hinder för att bevilja 
NN inackorderingstillägg. Det ankommer på CSN att pröva ansökan vidare med 
denna förutsättning. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

 
-------------------------------------------- 

 
Ärendet 
 
NN ansökte om inackorderingstillägg för studier på gymnasiet i A-stad läsåret 
2005/2006 och anförde bl.a. följande. En motsvarande utbildning finns inte på 
hemorten. Restiden mellan föräldrahemmet och skolan är mer än fyra timmar per 
dag. Familjen har försökt ordna ett boende i A-stad, men inte lyckats. Istället har de 
funnit en bostad på familjens tidigare bostadsort. Restiden mellan den bostaden och 
skolan är knappt tre timmar per dag. 
 
CSN avslog ansökan med motiveringen att restiden mellan inackorderingsadressen 
och skolan överstiger två timmar per dag.         
 
NN överklagade avslagsbeslutet den 10 januari 2006 och anförde bland annat 
följande i en kompletterande skrivelse den 14 februari 2006. Att gå mellan bostad 
och järnvägsstation i B-stad tar 2 minuter, tåget från B-stad till A-stad tar 50 minuter 
och att gå från järnvägsstationen i A-stad till gymnasiet tar 4 minuter. Återresan till 
bostaden i B-stad tar också 56 minuter. 
 
CSN överlämnade ärendet den 20 februari 2006 utan yttrande. 
 
NN har lämnat intyg från skolan m.m. till stöd för att restiden är mindre än två timmar 
per dag. 
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Författningsbestämmelser  
 
Enligt 2 kap. 2 § studiestödslagen (1999:1395) får inackorderingstillägg lämnas bara 
till den som behöver inackordering och som studerar vid en de läroanstalter och 
utbildningar som regeringen bestämmer särskilt.  
 
Av 2 kap. 2 § studiestödsförordningen (2000:655) framgår att inackorderingstillägg 
får lämnas till studerande vid andra läroanstalter och utbildningar än sådana som 
enligt skollagen (1985:1100) ingår i det offentliga skolväsendet. CSN får meddela 
närmare föreskrifter om vem som kan få inackorderingstillägg.  
 
Enligt 1 kap. 3 § CSNFS 2001:6 ska eleven vara inackorderad för att få 
inackorderingstillägg. Dessutom måste följande två förutsättningar vara uppfyllda: 
1. Restiden mellan föräldrahemmet och skolan ska vara minst två timmar per dag 
under minst fyra dagar per tvåveckorsperiod. Med restid menas på morgonen tiden 
från det att eleven lämnar hemmet till dess den ordinarie skoldagen börjar, och på 
eftermiddagen tiden från den ordinarie skoldagens slut till dess han eller hon kommer 
hem. Restiden räknas utifrån allmänna kommunikationsmedel. 
2. Det ska inte vara möjligt att bo kvar i föräldrahemmet och gå en motsvarande 
utbildning utan att få en så lång restid som avses i punkt 1. 
 
 
Nämndens bedömning 
 
Den aktuella utbildningen är en sådan utbildning som enligt regeringens beslut i 
förordningen ger utrymme för inackorderingstillägg. Frågan är därför om NN ”behöver 
inackordering” i den mening som avses i lagbestämmelsen. 
 
I ärendet har inte framkommit annat än att NN bor inackorderad, att restiden mellan 
föräldrahemmet och skolan överstiger två timmar per dag och att det inte finns någon 
motsvarande utbildning närmare föräldrahemmet. De förutsättningar som angivits i 
föreskrifterna för att få inackorderingstillägg är således uppfyllda. 
 
Vid sidan av det som föreskrivits har CSN i sin praxis – återgivet i myndighetens 
regelhandbok för studiehjälp, kap. 12 s.29 – infört en begränsning på så sätt att 
”Inackorderingstillägg kan beviljas för inackordering på en annan ort än skolorten om 
de grundläggande villkoren för rätt till inackorderingstillägg är uppfyllda. Restiden, 
med allmänna färdmedel, bör dock vara mindre än två timmar per dag mellan 
inackorderingsbostaden och skolan. Undantag kan medges om det finns särskilda 
skäl, t.ex. om eleven på grund av bostadsbrist inte kunnat få bostad på skolorten 
eller i närheten av skolorten. Även andra särskilda skäl kan beaktas. Intyg ska styrka 
de särskilda förhållanden som råder i varje enskilt fall.” 
 
Enligt överklagandenämndens mening är det som framförts i regelhandboken varken 
förenligt med föreskrifterna eller den överordnade lagbestämmelsen. Den 
omständigheten att NN valt en inackorderingsbostad i B-stad kan inte sägas medföra 
att NN inte behöver inackordering och utgör inte hinder för att bevilja NN 
inackorderingstillägg. 
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Mats Törnered     

Karin Nyström 
 
 
Beslutet har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Charlotte Waas, vice 
ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Birgitta Eriksson (ersättare 
för Margareta Lindhagen), Marie-Louise Holmberg (ersättare för Margareta 
Söderström), Ulrika Lindmark, Fredrik Pettersson och Christian Sjöstrand. 
 
Föredragande: Karin Nyström 
 
Kopia till CSN 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


