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Klagande    NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 3 mars 2009 
 

 
Saken  Inackorderingstillägg 
 
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden beslutar att det finns särskilda skäl att lämna NN inackorderingstillägg. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

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

 
Ärendet 
 
NN ansökte om inackorderingstillägg för studier på  det estetiska programmet vid  
A-skolan i A-stad under tiden den 1 februari – den 30 juni 2009 samt läsåret 
2009/2010. NN anförde som särskilda skäl att få inackorderingstillägg trots att 
motsvarande utbildning finns på hemorten, att skolan flyttat till en annan stadsdel. 
Restiden ökade till över fyra timmar per dag och NN måste därför vara inackorderad 
för att kunna fullfölja utbildningen.  
 
CSN avslog ansökan utan motivering. 
 
NN överklagade den 20 mars 2009 beslutet och anförde i huvudsak att den ökade 
restiden genom skolans flytt mitt under pågående utbildning bör vara skäl att lämna 
inackorderingstillägg. NN lämnade också en redogörelse för de svårigheter NN skulle 
få vid byte till motsvarande utbildning i B-stad.   
 
CSN överlämnade ärendet den 25 mars 2009 och anförde bland annat följande i ett 
yttrande. En motsvarande utbildning finns inom två timmars restid från hemorten vid 
B-gymnasiet i B-stad. De skäl som NN åberopat kan inte anses utgöra sådana 
särskilda skäl som krävs för att inackorderingstillägg ska kunna beviljas. 
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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 
 
NN har valt en gymnasieutbildning i A-stad, trots att en motsvarande utbildning finns i 
B-stad. Några omständigheter som innebär att NN skulle ha haft rätt till 
inackorderingstillägg när NN påbörjade utbildningen har inte framkommit. 
 
Förhållandena har dock ändrats under utbildningens andra år. Den omständigheten 
att skolan flyttat till en annan stadsdel och därigenom avsevärt försvårat NN:s dagliga 
resor är något som NN och NN:s föräldrar inte kunnat förutse eller råda över. Det 
framstår inte rimligt att NN nu ska byta till den utbildning som finns i B-stad. Vid en 
samlad bedömning finner nämnden att det finns särskilda skäl att lämna NN 
inackorderingstillägg. 
 
 
 
Mats Törnered    
    Maria Lekarkina 
 
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: Maria Lekarkina 
 
Kopia till CSN 
 
 

 


