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Klagande NN 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 28 september 
2022  

 
 
Saken Inackorderingstillägg 
 

 
Överklagandenämndens beslut 
 
Överklagandenämnden avslår överklagandet. 
 
Överklagandenämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § tredje stycket studiestödslagen 
inte överklagas. 

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

 
Ärendet 
 
NN ansökte om inackorderingstillägg för naturbruksprogrammet vid 
Naturbruksgymnasiet Kalmar under läsåret 2022/2023 och uppgav att program och 
nationell inriktning inte finns på hemorten. NN uppgav vidare att hans föräldrar inte 
bor tillsammans och att han bor lika mycket hos båda föräldrarna. 
 
CSN avslog ansökan om inackorderingstillägg. Som skäl för beslutat anförde CSN i 
huvudsak att restiden mellan mammans hem och skolan inte är minst två timmar per 
dag och att det inte heller har framkommit sådana särskilda skäl som kan motivera 
ett undantag. 
 
NN överklagade beslutet och anförde bland annat följande. Trots att hans föräldrar 
har delad vårdnad så har han valt att bara bo hos sin pappa. Han hälsar bara på sin 
mamma ibland och anser därför att han uppfyller kraven för att få 
inackorderingstillägg.  
 
CSN överlämnade överklagandet och handlingarna i ärendet samt upplyste om att 
myndigheten inte funnit skäl att ändra det överklagade beslutet. I ett yttrande framhöll 
CSN att det förhållandet att den studerande inte bor hos föräldern på studieorten, är 
inte särskilda skäl för att bevilja inackorderingstillägg.  
 
NN har kommit in med synpunkter i anledning av CSN:s yttrande och framhållit att 
han bor på heltid hos sin pappa.  
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CSN har därefter, genom dess rättsavdelning, på nämndens begäran inkommit med 
ett tilläggsyttrande och anfört följande. Oavsett om pappans hem ensamt ska anses 
vara NN:s föräldrahem eller inte kan inackorderingstillägg inte lämnas enligt 1 kap. 5 
a § CSNFS 2001:6, eftersom den andra vårdnadshavaren bor inom två timmars 
restid till den valda skolan. Bestämmelsen ger inget utrymme för undantag. Det finns 
inte heller utrymme för att pröva särskilda skäl enligt 1 kap. 4 § p 3 CSNFS 2001:6 
när en av vårdnadshavarna bor på studieorten. CSN:s bedömning är därmed att 
inackorderingstillägg inte kan beviljas och att överklagandet ska avslås. 
 
NN har fått möjlighet att inkomma med synpunkter på CSN:s yttrande, men han har 
inte hörts av. 
 
 
Författningsbestämmelser 
 
Studiehjälp får enligt 2 kap. 2 § studiestödslagen (1999:1395) lämnas till studerande 
vid de läroanstalter och utbildningar som bestäms av regeringen eller av den 
myndighet som regeringen bestämmer. Inackorderingstillägg får dock, enligt samma 
bestämmelse, lämnas bara till den som behöver inackordering och som studerar vid 
de läroanstalter och utbildningar som regeringen bestämmer särskilt. 
 
Vilka utbildningar som avses framgår av 2 kap. 1 § studiestödsförordningen 
(2000:655).  
 
Av 1 kap. 2 § CSNFS 2001:6 framgår att med föräldrahem menas permanent bostad 
för den studerandes föräldrar. Om föräldrarna inte bor tillsammans, menas med 
föräldrahem den bostad där den studerande bor under större del av den tid som 
ansökan avser. Om den studerande bor lika mycket hos sina föräldrar (växelvis 
boende) anses den studerande ha två föräldrahem. 
 
Av 1 kap. 3 § CSNFS 2001:6 framgår följande. Den studerande ska vara 
inackorderad för att få inackorderingstillägg. Följande villkor ska vara uppfyllda:  
1. Restiden mellan föräldrahemmet och den valda skolan ska vara minst två timmar 

per dag under minst fyra dagar per tvåveckorsperiod, om den studerande inte är 
inackorderad. 

2. Den studerande ska inte kunna bo kvar i föräldrahemmet och gå en motsvarande 
utbildning utan att få så lång restid som anges i 1. 

 
Enligt 1 kap. 4 § punkt 3 CSNFS 2001:6 kan inackorderingstillägg lämnas även om 
villkoren inte är uppfyllda, om det finns särskilda skäl. 
 
Enligt 1 kap. 5 a § CSNFS 2001:6 kan inackorderingstillägg inte lämnas om en av 
den studerandes föräldrar, som också är den studerandes vårdnadshavare eller var 
det innan den studerande fyllde 18 år, är bosatt inom två timmars restid från den 
valda skolan. 
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Överklagandenämndens bedömning 
 
Överklagandenämnden konstaterar inledningsvis att en grundläggande förutsättning 
för inackorderingstillägg är att den studerande på grund av restider behöver 
inackordering för att kunna genomföra sin utbildning. När den studerande kan bo hos 
någon av sina föräldrar, som också är vårdnadshavare, och genomföra en 
motsvarande utbildning är denna förutsättning inte uppfylld. 
 
NN har ansökt om inackorderingstillägg för en utbildning vid Naturbruksgymnasiet 
Kalmar. Av utredningen har framkommit att hans mamma, som också är hans 
vårdnadshavare, bor i Kalmar och att restiden från mammans bostad till den valda 
gymnasieskolan inte uppgår till minst två timmar per dag. Därmed anser 
Överklagandenämndan att inackorderingstillägg inte kan lämnas. 
Överklagandenämnden konstaterar i det sammanhanget att bestämmelsen i 1 kap. 5 
a § CSNFS 2001:6 är utformad så att den inte ger utrymme för att göra undantag på 
grund av särskilda skäl när en av vårdnadshavarna bor på studieorten. 
Överklagandet ska därför avslås.  
 
 
 
 
Robert Dalman 
 
    Ulrica Åsberg 
 
 
Beslut har fattats av Eva Gullfeldt, ordförande, Robert Dalman, myndighetschef samt 
ledamöterna Colin Andersson, Olof Edling, Staffan Ingmanson, Gunilla Lavås, 
Jessica Levin och Helena Söderberg. 
 
Föredragande: Ulrica Åsberg 
 
Kopia till: 
CSN 
CSN:s rättsavdelning 
 

 


