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Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 14 mars 2006

Saken

Inackorderingstillägg

Nämndens beslut
Nämnden finner att NN har rätt till inackorderingstillägg för de avsedda studierna på
A-gymnasiet i A-stad vårterminen 2006. Det ankommer på CSN att i övrigt pröva
ärendet.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte om inackorderingstillägg för studier på A-programmet med inriktning
digitalt skapande vid A-gymnasiet i A-stad för tiden den 9 januari 2006 – den 9 juni
2006.
CSN avslog ansökan med motiveringen att motsvarande utbildning, B-programmet
inriktning elektronik, finns på hemorten.
NN överklagade CSN:s beslut den 20 juli 2005 och anförde bland annat följande.
A-programmet motsvarar inte B-programmet som finns vid B-gymnasiet i B-stad.
A-programmet är en utbildning för blivande musiker och ljudtekniker. Rektorn på
B-gymnasiet är av samma mening då han godkänt utbetalning av
inackorderingstillägg till NN. NN har fått inackorderingstillägg t.o.m. januari 2006 från
hemkommunen men har därefter meddelats att bidraget ska sökas hos CSN
eftersom B-gymnasiet är en friskola.
CSN överlämnade överklagandet utan yttrande den 3 april 2006.
Av intyg utfärdat den 20 april 2006 av rektorn vid B-gymnasiet i B-stad framgår att
hemkommunen har bekostat NN:s resor till A-stad under perioden höstterminen 2004
– höstterminen 2005.
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Vid jämförelse av kursplanerna mellan B-programmet, inriktning elektronik vid Bgymnasiet och A-programmet vid A-skolan i A-stad framgår att NN skulle behöva
läsa in 750 poäng för att komma i fas med de övriga eleverna på B-programmet.

Författningsbestämmelser m.m.
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. Av 2 kap 1 § studiestödsförordningen
(2000:655) framgår att studiehjälp får lämnas till studerande vid de läroanstalter och
utbildningar som anges i avdelning A 1 och A 2 i bilagan till förordningen. Av 2 kap. 2
§ i samma förordning framgår att inackorderingstillägg får lämnas till studerande vid
andra läroanstalter och utbildningar än sådana som enligt skollagen (1985:1100)
ingår i det offentliga skolväsendet. Trots vad som anges i förordningens första
paragraf får inackorderingstillägg lämnas bl.a. till en studerande som deltar i
grundskoleutbildning i någon av årskurserna 7-9 om utbildningen genomförs vid en
riksinternatskola.
För att inackorderingstillägg ska kunna lämnas ska det enligt 1 kap. 3 § Centrala
studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:6) om studiehjälp
bland annat inte vara möjligt för eleven att bo kvar i föräldrahemmet och gå en
motsvarande utbildning på hemorten. Med motsvarande utbildning menas ”program
och nationell inriktning i gymnasieskolan”. Undantag kan enligt 1 kap. 4 § CSNFS
2001:6 göras om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl kan enligt allmänna råd till 4
§ vara att eleven bor inackorderad för att undvika mobbning eller andra allvarliga
konfliktsituationer eller att det finns andra sociala eller personliga förhållanden som
talar för inackordering.

Nämndens bedömning
Vid prövning av om motsvarande utbildning kan anses finnas på hemorten tas bara
hänsyn till skillnader vad avser program och nationell inriktning. Hänsyn tas inte till
skillnader motsvarande lokala inriktningar.
Enligt nämndens bedömning kan den sökta utbildningen ”A-programmet inriktning
digitalt skapande” vid A-gymnasiet i A-stad inte anses i väsentlig grad skilja sig från
B-programmet vid B-gymnasiet i B-stad. Utbildningen ”A-programmet,
inriktning digitalt skapande” vid A-gymnasiet i A-stad är en lokal inriktning och ges
inom ramen för valbara kurser och individuella valet. För att NN ska kunna få
inackorderingstillägg för motsvarande studier vid A-gymnasiet krävs därför enligt
CSN:s ovan återgivna föreskrifter att det finns särskilda skäl.
NN går under vårterminen 2006 fjärde terminen på A-programmet vid A-gymnasiet i
A-stad. Det kan därför sättas i fråga om NN vid övergång till B-gymnasiet vid
tidpunkten för avslag på sin ansökan om inackorderingstillägg från hemkommunen
skulle haft möjlighet att inom normal tid slutföra sina studier på programmet och
inriktningen i hemkommunen.
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NN har fått resebidrag för studierna vid A-gymnasiet i A-stad under tre terminen från
hemkommunen. NN har inte förrän mycket sent, inför fjärde terminen, fått besked om
att NN inte kunde få ”statligt” inackorderingstillägg för studierna.
Med hänsyn till vad som har framkommit om NN:s studieförhållanden finner
nämnden att det föreligger sådana särskilda skäl att NN ska beviljas
inackorderingstillägg för studierna vid B-programmet vid A-gymnasiet i A-stad. NN:s
överklagande ska därför bifallas.

Mats Törnered
Karin Nyström

Beslutet har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Charlotte Waas, vice
ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Birgitta Eriksson (ersättare
för Margareta Lindhagen), Marie-Louise Holmberg (ersättare för Margareta
Söderström), Ulrika Lindmark, Fredrik Pettersson och Christian Sjöstrand.
Föredragande: Karin Nyström
Kopia till CSN

