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Klagande    NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 9 mars 2006 
 

 
Saken Merkostnadslån för andra kostnader 
 
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden beslutar att det finns särskilda skäl att lämna NN tilläggslån för 
merkostnader för att inrätta en särskild studieplats i hemmet. Det ankommer på CSN 
att pröva ansökan vidare med denna förutsättning. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

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

 
Ärendet 
 
NN ansökte hos Centrala studiestödsnämnden (CSN) om merkostnadslån med 26 
862 kronor för inrättande av en studiearbetsplats i hemmet. 
 
CSN avslog NN:s ansökan med motiveringen att CSN inte lämnar merkostnadslån 
för studiematerial eller annan studieutrustning med undantag för inköp av 
musikinstrument.   
 
NN överklagade den 16 mars 2006 CSN:s beslut och anförde i huvudsak följande. 
För några år sedan drabbades NN av ett stort skov av NN:s sjukdom, vilket ledde till 
en längre tids sjukskrivning. Efter en tids sökande har NN nu hittat en utbildningsform 
som passar NN. Det är bara ett problem med denna kurs eftersom det nästan enbart 
är hemtentor och mycket skrivande. På grund av det behöver NN en anpassad 
studieplats i hemmet för att undvika ytterligare sjukskrivning. NN har under en tid 
ansökt om pengar från olika fonder och även vänt sig till hjälpmedelscentralen men 
som det ser ut i nuläget kan NN inte få några pengar därifrån. NN blir inte hjälpt av 
den utrustning som finns på skolan eftersom NN är väldigt kort. 
 
Nämnden har tagit del av de intyg som NN lämnat i ärendet. 
 
CSN överlämnade ärendet den 27 mars 2006. 
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Författningsbestämmelser 
 
Bestämmelser om tilläggslån för merkostnader finns i 3 kap. 15 § studiestödslagen 
(1999:1395) där det sägs att regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer 
får meddela föreskrifter om sådana lån. 
 
I 3 kap. 13 § första stycket studiestödsförordningen (2000:655) sägs att för särskild 
utrustning eller studiematerial får tilläggslån enligt 3 kap. 15 § studiestödslagen 
lämnas bara till studerande vid en högskolas musikerprogram eller lärarutbildning 
med inriktning musik eller motsvarande utbildning för inköp till skälig kostnad av ett 
musikinstrument som är nödvändigt för genomförande av utbildningen. 
 
Utöver vad som anges i första stycket får enligt andra stycket samma paragraf 
tilläggslån lämnas för merkostnader, om det finns särskilda skäl. 
 
Nämndens bedömning 
 
Vid sidan av merkostnadslån för inköp av musikinstrument får sådant lämnas om det 
finns särskilda skäl. Överklagandenämnden har tidigare – beslut den 15 augusti 
2005, dnr 2005-01843 – funnit särskilda skäl att bevilja merkostnadslån för vissa 
merkostnader som berodde på funktionshinder och som var direkt förknippade med 
studierna. Lånet omfattade i det ärendet endast den del av kostnaden som inte 
tillgodosetts inom ramen för andra förmånssystem. 
 
I det här ärendet får anses klarlagt att NN på grund av funktionshinder behöver inrätta 
en särskild studieplats i hemmet och att en sådan studieplats är nödvändig för att NN 
ska kunna fullfölja studierna. Vidare får anses klarlagt att varken universitetet eller 
landstingets hjälpmedelscentral kan bidra till kostnaden eller medverka till en alternativ 
lösning. Vid en samlad bedömning finner överklagandenämnden att det finns särskilda 
skäl att lämna NN merkostnadslån. 
   
Mats Törnered  
    Peter Edman 
Beslutet har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Charlotte Waas, vice 
ordförande (skiljaktig), Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Margareta 
Lindhagen, Ulrika Lindmark, Fredrik Pettersson och Christian Sjöstrand(skiljaktig). 
Föredragande: Peter Edman 
Kopia till CSN 
 
Charlotte Waas och Christian Sjöstrand är skiljaktiga och anför följande. Vi delar 
majoritetens uppfattning att det får anses klarlagt att NN på grund av funktionshinder 
behöver inrätta en särskild studieplats i hemmet och att en sådan studieplats är 
nödvändig för att NN ska kunna fullfölja studierna. För att bevilja NN merkostnadslån 
måste det dock krävas att NN har uttömt alla möjligheter att genom andra 
författningsreglerade förmånssystem få ersättning för de aktuella  
kostnaderna.  Eftersom detta inte är helt utrett i ärendet anser vi att ärendet ska 
återförvisas till CSN för ny prövning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


