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Saken

Inackorderingstillägg

Nämndens beslut
Nämnden beslutar att det finns särskilda skäl att lämna inackorderingstillägg.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte om inackorderingstillägg för studier på naturbruksprogrammet vid Askolan i A-stad läsåret 2009/2010.
CSN avslog ansökan med motiveringen att motsvarande utbildning finns inom två
timmars resväg från hemmet.
NN överklagade den 26 augusti 2009 beslutet och anförde bl.a. följande. NN har
tidigare fått inackorderingsbidrag under två terminer och börjar nu andra året.
A-skolan är nu en friskola. NN:s mamma är arbetslös efter det att företaget som hon
arbetade åt gick i konkurs. Mamman planerar att flytta ifrån hemorten.
CSN överlämnade ärendet med yttrande den 31 augusti 2009 och framhöll att
motsvarande utbildning finns vid B-skolan i B-stad och att det finns lediga platser på
utbildningen.
B-skolan har vid förfrågan uppgett att det inte finns plats för NN att börja i årskurs 2
vid B-skolan.

Författningsbestämmelser
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.
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Vilka utbildningar som avses framgår av 2 kap. 1 - 2 §§ studiestödsförordningen
(2000:655).
Av 1 kap.3 § CSNFS 2001:6 framgår att den studerande ska vara inackorderad för
att få inackorderingstillägg. Följande villkor ska vara uppfyllda:
1. Restiden mellan föräldrahemmet och skolan, om den studerande inte är
inackorderad, ska vara minst två timmar per dag.
2. Det ska inte vara möjligt för den studerande att bo kvar i hemmet och gå
motsvarande utbildning utan att få en restid om minst två timmar per dag. Med
motsvarande utbildning menas program och nationell inriktning i
gymnasieskolan. Hänsyn tas inte till skillnader motsvarande lokala inriktningar.
Enligt 1 kap. 4 § CSNFS 2001:6 kan inackorderingstillägg lämnas även om villkoren
inte är uppfyllda, om det finns särskilda skäl.

Nämndens bedömning
Överklagandenämnden har i ett flertal avgöranden funnit särskilda skäl att lämna
inackorderingstillägg, när en studerande fått bidrag för att påbörja en utbildning och
ansöker om inackorderingstillägg för att fortsätta utbildningen.
NN började en skola som hörde till det offentliga skolväsendet och fick då
inackorderingsbidrag från hemkommunen. Skolan har nu inför läsåret 2009/2010
ombildats till en fristående skola. Redan detta förhållande utgör särskilda skäl att
lämna NN inackorderingstillägg för att fortsätta utbildningen. Härtill kommer att det
inte finns plats för NN på den skola som finns inom två timmars restid. Överklagandet
ska därför bifallas

Mats Törnered
Karin Nyström
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