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Klagande    NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 10 oktober 2007 
 

 
Saken Merkostnadslån 
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden beslutar att NN kan lämnas merkostnadslån för resor mellan A-stad och  
B-stad. Det ankommer på CSN att vidare handlägga ansökan.  
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

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

 
Ärendet 
 
NN ansökte hos CSN om merkostnadslån för tre tur- och returresor per vecka mellan 
A-stad och B-stad, under peridoden den 1 till den 31 oktober 2007.  
 
CSN avslog ansökan om  merkostnadslån för resor med motiveringen att 
bostadsorten inte är samma som folkbokföringsorten. 
 
NN överklagade beslutet den 17 oktober 2007 och anförde att NN är bosatt i C-stad 
och reser till A-stad där NN bor hos sin syster, för att sedan pendla mellan A-stad 
och B-stad där NN studerar. Det skulle bli dyrare för NN att ha en bostad i B-stad 
eftersom NN bara är i skolan när NN har obligatoriska moment.  
 
CSN överlämnade ärendet utan yttrande den 23 oktober 2007. 
 
 
Författningsbestämmelser 
 
Av 3 kap. 15 § studiestödslagen (1999:1395) framgår att utöver ordinarie 
studiemedelsbelopp får studielån lämnas i form av tilläggslån för vissa merkostnader 
i samband med studierna.  
Enligt 8 kap. 11 § CSNFS 2001:1 kan en studerande som inte bor på studieorten få 
merkostnadslån för resor mellan hemmet och läroanstalten om han eller hon är 
bosatt i och studerar i Sverige.  
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Nämndens bedömning 
 
Det har inte framkommit att NN är bosatt på studieorten. NN är därför berättigad till 
merkostnadslån för resor mellan hemmet och läroanstalten, under förutsättning bland 
annat att NN har sådana kostnader. 
 
Ordalydelsen i bestämmelsen i 8 kap. 11 § CSNFS 2001:1 ger inte vid handen att 
NN:s rätt till merkostnadslån är begränsad till att gälla resor mellan det hem där NN 
är folkbokförd och studieorten. Merkostnadslån för resor mellan en tillfällig bostad 
och studieorten är tvärtom väl förenligt med föreskriftens ordalydelse. I NN:s fall kan 
också konstateras att den tillfälliga bostadsorten ligger betydligt närmare studieorten 
än folkbokföringsorten och att det tillfälliga boendet därför kan antas ha samband 
med studierna. Överklagandenämnden finner vid en samlad bedömning att NN kan 
få merkostnadslån för resor mellan A-stad och B-stad. 
 
 
 
 
Mats Törnered  
    Anna Törnlund 
 
 
Beslutet har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Charlotte Waas, vice 
ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Marie-Louise Holmberg, 
Kenth Laurell (ersättare för Susanna Hansson), Margareta Lindhagen, Ulrika 
Lindmark och Christian Sjöstrand 
 
Föredragande: Anna Törnlund 
 
Kopia till CSN 
 
 
 
 


