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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 28 augusti 2008

Saken

Inackorderingstillägg

Nämnden avslår överklagandet.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte om inackorderingstillägg för studier på folkhögskola läsåret 2008/2009.
CSN avslog ansökan med motiveringen att NN:s kostnader för uppehälle till
övervägande del bekostas av kommunen.
NN överklagade CSN:s beslut den 24 september 2008 och anförde i huvudsak
följande. NN har under hela sin skoltid varit utsatt för mobbning och trakasserier,
både fysiskt och psykiskt. Pressen blev till slut för stor och NN orkade inte med sina
gymnasiestudier. Skolan har tagit på sig ansvaret för att den inte lyckats förhindra de
problem som NN utsatts för. Ett sätt att lösa NN:s skolgång var att låta NN börja på
folkhögskola på en helt ny ort. Hemkommunen beslutade att stå för kostnaderna
under studietiden. När beslutet fattades grundade det sig på att NN skulle få
studiebidrag med 1 050 kronor och inackorderingstillägg med 1 460 kronor. Med
inackorderingstillägget har NN möjlighet att komma hem under veckosluten, vilket är
viktigt med tanke på de omständigheter som varit. Kostnader som tillkommer för NN
är massage som NN behöver för att fungera samt kostnader för studieresor,
samkväm och fritidsaktiviteter.
CSN överlämnade ärendet den 1 oktober 2008 och framhöll i ett missiv att
hemkommunen bidrar med ett högre belopp (4 390 kronor) per månad än vad
inackorderingen på skolan kostar (3 850 kronor) per månad.
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Författningsbestämmelser
Enligt 2 kap. 11 § studiestödslagen (1999:1395) får regeringen föreskriva att
studiehjälpen får minskas, om en heltidsstuderande får lärlingslön eller någon annan
sådan ersättning. Motsvarande gäller, när en studerande helt eller till en väsentlig del
får sitt uppehälle bekostat av staten eller av en kommun.
Enligt 2 kap. 23 § studiestödsförordningen (2000:655) får studiehjälp lämnas bara i
form av studiebidrag och extra tillägg om den studerandes uppehälle helt eller till en
väsentlig del bekostas av staten, en kommun eller ett landsting.

Nämndens bedömning
Av handlingarna framgår att kommunen genom barn- och utbildningsnämnden
betalar samtliga inackorderingskostnader och bussresor utöver det belopp som NN
skulle få i inackorderingstillägg, vilket innebär att föräldrarnas kostnader för uppehälle
reduceras till sagda belopp eller, om inackorderingstillägg beviljas, till noll kronor.
Fråga är om en så väsentlig del av kostnaderna för uppehället att
inackorderingstillägg inte får lämnas. Överklagandet ska därför avslås.

Mats Törnered
Karin Nyström

Beslut har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Charlotte Waas, vice
ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Viktor Granbom, MarieLouise Holmberg, Margareta Lindhagen, Ulrika Lindmark och Christian Sjöstrand
Föredragande: Karin Nyström
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