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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 28 augusti 2006

Saken

Inackorderingstillägg

Nämndens beslut
Nämnden beslutar att beviljat bistånd från kommunen inte utgör hinder att lämna NN
inackorderingstillägg. Det ankommer på CSN att pröva ärendet i övrigt.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte om inackorderingstillägg för studier på specialutformat program,
naturbruk, vid skolan i A-stad läsåret 2006/2007.
CSN avslog ansökan med motiveringen att NN:s kostnader till stor del bekostas av
hemkommunen.
NN överklagade CSN:s beslut den 8 september 2006 och anförde bl.a. följande. NN
går på en gymnasieskola för ungdomar med ADHD/ DAMP, som klarar att gå på ett
nationellt program, med extra stöd. Detta extra stöd utgörs av tillgång till assistent i
undervisningen, tillgång till ordnade fritidssysselsättningar efter skoltid och
vuxennärvaro nattetid. Det är detta som hemkommunen betalar. Som
vårdnadshavare betalar modern 2 500 kronor per månad för sin sons kost och logi.
Därtill tillkommer omkostnader för resor fram och tillbaka till hemmet varje helg,
studiematerial, studieresor, arbetskläder, fickpengar etc.
CSN överlämnade överklagandet den 15 september 2006 utan yttrande.
Av handlingarna framgår att Socialnämnden i hemkommunen beviljat bistånd i form
av kostnad för inackordering på skolan med 156 000 kronor per termin.
Vårdnadshavarna betalar egenavgift till kommunen med 2 500 kronor per månad.
Vårdnadshavarna står därutöver för kostnader avseende resor, arbetskläder,
skrivmaterial m.m.
.
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Författningsbestämmelser
Om en heltidsstuderande får lärlingslön eller någon annan sådan ersättning, får
regeringen föreskriva att studiehjälpen ska minskas. Motsvarande gäller, när en
studerande helt eller till en väsentlig del får sitt uppehälle bekostat av staten eller av
en kommun (2 kap. 11 § studiestödslagen (1999:1395)).
Om den studerandes uppehälle helt eller till en väsentlig del bekostas av staten, en
kommun eller ett landsting, får studiehjälp lämnas bara i form av studiebidrag och
extra tillägg (2 kap. 23 § studiestödsförordningen (2000:655)).

Nämndens bedömning
Enligt bokstavlig tolkning får inackorderingstillägg inte beviljas när en familj får
försörjningsstöd eller annat bistånd med stöd av socialtjänstlagen till sin försörjning.
Lagmotiven ger emellertid inte stöd för att en sådan bokstavlig tolkning varit avsedd
och CSN har inte heller givit bestämmelserna en sådan innebörd i sin tillämpning.
Såvitt kan utläsas har kommunen beviljat bistånd till kostnader i samband med NN:s
skolgång, medan vårdnadshavarna genom ”egenavgiften” betalar vad som
ungefärligen motsvarar en normal inackordering. Enligt överklagandenämndens
mening innebär inte det beviljade biståndet från kommunen att NN till väsentlig del
får sitt uppehälle bekostat av kommunen. Överklagandet ska därför bifallas.

Mats Törnered
Karin Nyström
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