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Klagande    NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 2 september 2006  
 

 
Saken  Inackorderingstillägg 
 
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden finner att NN har rätt till inackorderingstillägg för studier på 
medieprogrammet vid gymnasiet i A-stad. Det ankommer på CSN att pröva ärendet i 
övrigt. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

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

 
Ärendet 
 
NN ansökte om inackorderingstillägg för studier på medieprogrammet vid gymnasiet i 
A-stad läsåret 2006/2007. 
 
CSN avslog ansökan med motiveringen att motsvarande utbildning finns på 
hemorten. 
 
NN överklagade beslutet den 8 september 2006 och anförde bl.a. följande. När NN 
gick ut grundskolan 2004 hade NN sökt till flera program på gymnasiet i B-stad. NN 
ville egentligen läsa medieprogrammmet men NN:s studievägledare ansåg att NN:s 
betyg inte skulle räcka till för en plats och rekommenderade NN att söka andra 
program. Efter att ha gått ett år på individuella programmet sökte NN till 
medieprogrammet igen. NN:s studievägledare gjorde samma bedömning som förut. 
Läsåret 2005/2006 gick NN genom individuella programmet en ”provapå”-kurs vid en 
folkhögskola. NN kände att det var omöjligt att komma in på media och sökte därför 
inte. Intagningspoängen till mediaprogrammet i B-stad hamnade på 130 poäng efter 
reservintaget inför läsåret 2006. NN hade endast 90 poäng. Istället sökte NN till ett 
par folkhögskolor men blev inte antagen eftersom NN bedömdes vara för ung. 
Medieutbildningen i A-stad är NN:s enda möjlighet att komma in på en 
gymnasieutbildning med den inriktningen.  
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CSN överlämnade ärendet utan yttrande den 14 september 2006. 
 
Av handlingarna i ärendet framgår att NN inte har sökt till gymnasieutbildningen i  
B-stad för läsåret 2006/2007. Av ett intyg från gymnasieintagningen i B-stad framgår 
att NN:s meritvärde var 90 poäng och det lägsta meritvärdet efter reservintagningens 
slut var 130 poäng vid intagningen till medieprogrammet i B-stad för läsåret 
2006/2007.  
 
 
Författningsbestämmelser 

 
Inackorderingstillägg får enligt 2 kap. 2 § studiestödslagen (1999:1395)  lämnas till 
den som behöver inackordering och som studerar vid en sådan läroanstalt eller 
utbildning som regeringen har bestämt.  
 
Vilka utbildningar som avses framgår av 2 kap. 1 - 2 §§ studiestödsförordningen 
(2000:655). 
 
För att inackorderingstillägg ska kunna lämnas ska det enligt 1 kap. 3 § CSNFS 
2001:6 om studiehjälp bland annat inte vara möjligt för eleven att bo kvar i 
föräldrahemmet och gå en motsvarande utbildning på hemorten. Med motsvarande 
utbildning menas ”program och nationell inriktning i gymnasieskolan”. Undantag kan 
enligt 1 kap. 4 § CSNFS 2001:6 göras om det finns särskilda skäl.  
 
 
Nämndens bedömning 
 
Av intyg framgår att NN inte skulle ha kommit in på medieprogrammet vid gymnasiet i 
B-stad, även om NN hade sökt det för läsåret 2006/2007. Det finns inga fristående 
skolor med motsvarande program i B-stad eller omgivande kommuner och det har i 
utredningen framkommit att B-stad inte har något samverkansavtal med kommunala 
gymnasieskolor i närliggande kommuner. Av dessa omständigheter följer att eleven 
inte kan gå en motsvarande utbildning på hemorten. Överklagandet ska därför 
bifallas.  
 
 
 
Mats Törnered    
    Maria Lekarkina 
 
 
Beslutet har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Mats Törnered, direktör, 
samt ledamöterna Margareta Lindhagen, Ulrika Lindmark, Fredrik Pettersson, 
Christian Sjöstrand och Margareta Söderström. 
 
Föredragande: Maria Lekarkina 
 
Kopia till CSN 
 


