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Saken

Merkostnadslån för resor mellan
hemmet och läroanstalten

Nämndens beslut
Nämnden avslår överklagandet.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte om merkostnadslån för tre tur- och returresor per termin mellan hemmet i
A-stad och läroanstalten i B-stad för sina studier på dokumentärfilm – projekt vid
folkhögskola under perioderna den 9 januari 2006 – den 2 juni 2006 och den 28
augusti 2006 – den 15 december 2006.
CSN avslog ansökan om merkostnadslån för resor eftersom NN bor på studieorten
under studietiden, det vill säga under veckorna.
NN överklagade CSN:s beslut den 19 oktober 2006 och anförde bl.a. följande. NN
går en dokumentärfilmsutbildning i Ångermanland, fast med sitt filmprojekt baserat
nere på NN:s hemort i A-stad, Skåne. Detta har gjort att NN under hela vårterminen
pendlat mellan A-stad och B-stad där skolan ligger (cirka 110 mil). Det blev
sammanlagt fyra biljetter tur och retur med SJ. Priset för att hyra rum på skolan
under en hel månad var mycket lägre än om NN bara hade hyrt rum under tiden som
NN var på skolan för genomgångar och seminarier. Dessa gemensamma träffar
utgjorde cirka en vecka i månaden. Detta är anledningen till att NN hyrt rum på
skolan månadsvis samtidigt som NN haft sin lägenhet i A-stad kvar, och NN har bott
där under de perioder när NN varit nere i A-stad och filmat. Den här terminen har NN
hyrt ut sin lägenhet i andra hand och begärt adressändring till skolan. NN kan, efter
avtal med hyresgästen, disponera ett av rummen i lägenheten under en vecka i
månaden för studier i A-stad. NN tycker att NN borde vara berättigad till
merkostnadslån för dessa resor mellan A-stad och folkhögskolan, även om NN av
ekonomiska skäl valt att hyra rum månadsvis på skolan.
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CSN överlämnade ärendet den 30 oktober 2006.
Av handlingarna i ärendet framgår att NN är folkbokförd i A-stad samt att NN från och
med den 28 augusti 2006 begärt att få sin post från CSN till folkhögskolan.
NN har i telefonsamtal den 24 november 2006 angett att NN under vårterminen 2006
var i skolan på gemensamma träffar och föreläsningar samt arbetade på sin film,
därefter åkte NN till A-stad och filmade. Utslaget på hela terminen var NN ungefär
hälften av tiden på skolan. Pågående termin har NN varit mer på skolan. NN har
hittills varit i A-stad två gånger och då ungefär en vecka per tillfälle.
Författningsbestämmelser
I 3 kap. 15 § studiestödslagen (1999:1395) anges att det utöver de studiemedelsbelopp som följer av 11 och 14 §§ får studielån lämnas i form av tilläggslån för vissa
merkostnader i samband med studierna. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sådana tilläggslån.
CSN har i 8 kap. 11 § i CSNFS 2001:1 föreskrivit att en studerande som inte bor på
studieorten kan få merkostnadslån för resor mellan hemmet och läroanstalten om
han eller hon är bosatt i och studerar i Sverige. Beräkningen av reskostnaden görs
utifrån resor med allmänna kommunikationer. Om den totala resekostnaden
överstiger 0,34 procent av prisbasbeloppet per kalendervecka kan lån lämnas med
överskjutande belopp. Lånet kan dock lämnas med högst 1,26 procent av prisbasbeloppet per kalendervecka. Resan skall göras till en rimlig kostnad och tillgängliga
rabattmöjligheter skall utnyttjas.
Av 8 kap. 2 § CSNFS 2001:1 framgår att med hemort avses den ort där den
församling finns som den studerande är folkbokförd i. Med studieort avses den ort
där utbildningen eller undervisningen är förlagd.
Nämndens bedömning
NN har sin hemort i A-stad och studerar vid folkhögskola i B-stad. NN har ansökt om
merkostnadslån för tre tur- och returresor per termin mellan B-stad och A-stad.
Eftersom NN får anses bo regelbundet på studieorten under den aktuella
tidsperioden, förutom vid de tillfällen som NN åker till A-stad, är det inte möjligt att,
enligt nu gällande regler, bevilja NN merkostnadslån för resor mellan studieorten och
hemorten.
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