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Klagande    NN  

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 1 september 2006  
 

 
Saken  Inackorderingstillägg 
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden beslutar att NN, om NN:s vårdnadshavare flyttat utomlands, kan få 
inackorderingstillägg från terminens början för att gå i skola i Malmö. Det ankommer 
på CSN att pröva ansökan vidare.  
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

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

 
Ärendet 
 
NN ansökte om inackorderingstillägg för studier på fordonsprogrammet vid 
gymnasiet i A-stad läsåret 2006/2007. 
 
CSN avslog ansökan med motiveringen att motsvarande utbildning, 
fordonsprogrammet, finns på hemorten (i B-stad). 
 
NN överklagade beslutet den 12 september 2006 och anförde bl.a. följande. NN:s 
familj flyttar till Spanien den 29 september. NN har valt att stanna kvar i Sverige för 
att studera. NN måste ha någonstans att bo och NN har ingen inkomst. En familj i  
C-stad har erbjudit NN att bo hos dem. Det kommer att kosta NN 2000 kronor i 
månaden att bo där. NN känner sig förtvivlad nu när NN:s föräldrar åker och NN inte 
har några pengar.    
 
CSN överlämnade ärendet utan yttrande den 15 september 2006. 
 
 
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.  
 



ÖKS  Sidan 2 av 2 
      Dnr: «Diarienr» 

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 bl.a. om föräldrarna 
stadigvarande vistas utomlands och den studerande går i skola i Sverige och om det 
finns särskilda skäl.  
 
 
Nämndens bedömning 
 
Vid prövning av om motsvarande utbildning kan anses finnas på hemorten tas bara 
hänsyn till skillnader vad avser program och nationell inriktning. 
 
Enligt nämndens bedömning kan fordonsprogrammet, vid gymnasiet i A-stad inte 
anses i väsentlig grad skilja sig från fordonsprogrammet vid gymnasiet i B-stad. När 
en studerandes vårdnadshavare flyttar från Sverige, finns möjlighet för den 
studerande att gå i svensk skola med inackorderingstillägg. Den möjligheten är inte 
begränsad till vårdnadshavarens tidigare hemort. I den situation som finns i det här 
fallet, när vårdnadshavarens flyttning ska ske en månad in på terminen, finns 
särskilda skäl att lämna inackorderingstillägg även för den första månaden. 
Överklagandet ska därför bifallas.  
 
 
 
Mats Törnered    
    Maria Lekarkina 
 
 
Beslutet har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Charlotte Waas, vice 
ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Birgitta Eriksson (ersättare 
för Margareta Lindhagen), Ulrika Lindmark, Fredrik Pettersson, Christian Sjöstrand 
och Margareta Söderström. 
 
Föredragande: Maria Lekarkina 
 
Kopia till CSN 
 
 


