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Klagande    NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 4 februari 2009 
 

 
Saken  Inackorderingstillägg 
 
 
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden beslutar att NN ska få inackorderingstillägg för den sökta perioden. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

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

 
 
Ärendet 
 
NN, som påbörjat en utbildning vid A-skolan i A-stad under höstterminen 2008, 
ansökte om inackorderingstillägg för tiden den 8 januari 2009 – den 31 mars 2009 
och anförde bland annat följande. Familjen sökte boende i A-stad med omnejd redan 
under sommaren 2008, men fick ett boende i B-stad. Från den 1 april 2009 har 
familjen fått boende i C-stad och det blir då naturligt med skola i A-stad. Det känns 
inte aktuellt att byta skola för så kort tid. 
 
CSN avslog ansökan med motiveringen att motsvarande utbildning, estetiska 
programmet, finns i B-stad och att det inte framkommit sådana särskilda skäl som 
kan motivera ett undantag. 
 
NN överklagade den 20 februari 2009 beslutet och anförde i huvudsak följande. 
Under höstterminen 2008 pendlade NN mellan B-stad och A-stad, men 
kommunikationerna fungerade inte med skoltiderna. Det är bara tre månader NN 
behöver vara inackorderad innan familjen flyttar till C-kommunen. 
 
CSN överlämnade ärendet med ett yttrande den 26 februari 2009. 
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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). 
 
Av 1 kap.3 § CSNFS 2001:6 framgår att den studerande ska vara inackorderad för 
att få inackorderingstillägg. Följande villkor ska vara uppfyllda:  
1.   Restiden mellan föräldrahemmet och skolan, om den studerande inte är     

inackorderad, ska vara minst två timmar per dag. 
2.    Det ska inte vara möjligt för den studerande att bo kvar i hemmet och gå       

motsvarande utbildning utan att få en restid om minst två timmar per dag. Med 
motsvarande utbildning menas program och nationell inriktning i 
gymnasieskolan. Hänsyn tas inte till skillnader motsvarande lokala inriktningar. 

  
Enligt 1 kap. 4 § CSNFS 2001:6 kan inackorderingstillägg lämnas även om villkoren 
inte är uppfyllda, om det finns särskilda skäl. 
                     
 
Nämndens bedömning 
 
Överklagandenämnden har i två vägledande avgöranden den 2 oktober 2006, dnr 
2006-03286, och den 19 mars 2007, dnr 2007-00551, funnit särskilda skäl att bevilja 
inackorderingstillägg under en begränsad tid i olika situationer som sammanhänger 
med förändringar i föräldrarnas bostadssituation. I det ena fallet skulle föräldern flytta 
utomlands, i det andra skulle föräldern tillfälligt bosätta sig på annan ort. Däremot har 
nämnden i ett flertal avgöranden funnit att det inte finns sådana särskilda skäl som 
krävs, när föräldrarna uttalat sin avsikt att senare, om möjlighet uppkommer, flytta till 
studieorten. 
 
I det här fallet gäller ansökan en mycket begränsad tid och det finns stöd för avsikten 
att flytta till studieorten i form av att hyresavtal för den nya familjebostaden. Genom 
inackordering under en begränsad tid kan byte av utbildning undvikas. Sammantaget 
får det anses finnas särskilda skäl att bevilja inackorderingstillägg. 
 
 
 
Mats Törnered    
    Ulrika Hellgren 
 
 
Beslut har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Charlotte Waas, vice 
ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Margareta Lindhagen, Viktor 
Granbom, Marie-Louise Holmberg, Ulrika Lindmark och Christian Sjöstrand. 
Föredragande: Ulrika Hellgren 
 
Kopia till CSN 
 
 


