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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 8 februari 2006

Saken

Inackorderingstillägg

Nämndens beslut
Nämnden beslutar att det finns särskilda skäl att göra undantag med avseende på att
det finns en motsvarande utbildning på hemorten. Det ankommer på CSN att pröva
ärendet med denna förutsättning.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte om inackorderingstillägg för studier på det estetiska programmet, med
en särskild lokal inriktning, vid skolan i A-stad för tiden den 12 januari 2006 – den 8
juni 2006.
CSN avslog ansökan med motiveringen att motsvarande utbildning, estetiska
programmet, finns på hemorten.
NN överklagade CSN:s beslut den 21 februari 2006. Som skäl för överklagandet
anförde NN att NN har haft en svår skoltid bakom sig och det var en bragd att lyckas
gå ut grundskolan med godkända betyg. För att NN ska orka hålla denna mentalt
positiva utveckling vid liv är det avgörande för NN att få ägna gymnasietiden åt något
som intresserar NN i en miljö där NN trivs och känner sig accepterad. NN har en stor
talang för skrivande, som imponerat på NN:s lärare under NN:s skoltid.
CSN överlämnade överklagandet utan yttrande den 3 mars 2006.
Av intyg, utfärdat den 16 februari 2006 av socialsekreteraren vid Socialtjänsten i
B-stad, framgår att NN sedan flera år tillbaka lider av psykiska besvär som har gjort
det svårt för NN att hantera olika typer av sociala sammanhang. NN har med stort
stöd klarat att gå ut grundskolan vårterminen 2005. Under höstterminen 2005 har NN
försökt hitta en möjlighet för sig själv att gå på gymnasiet. Detta har inte lyckats trots
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att NN hunnit prova flera olika alternativ i B-stad. NN har därför valt att istället påbörja
studier på skolan i A-stad. NN har där funnit en studiemiljö där NN känner sig hemma
och där NN:s egen personlighet är en lika stor självklarhet som alla andras.

Författningsbestämmelser
Inackorderingstillägg får enligt 2 kap. 2 § studiestödslagen (1999:1395) bara lämnas
till den som behöver inackordering och som studerar vid en sådan läroanstalt eller
utbildning som regeringen har bestämt. Av 2 kap. 2 § studiestödsförordningen
(2000:655) framgår att inackorderingstillägg får lämnas till studerande vid andra
läroanstalter och utbildningar än sådana som enligt skollagen (1985:1100) ingår i det
offentliga skolväsendet. I bestämmelsens sista stycke stadgas att CSN får meddela
närmare föreskrifter om vem som kan få inackorderingstillägg.
För att inackorderingstillägg ska kunna lämnas ska det enligt 1 kap. 3 § CSNFS
2001:6 bl. a. 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 4 § 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
Nämnden finner att det finns en motsvarande utbildning på hemorten. Mot bakgrund
av det som framkommit i intyget finns dock i detta fall särskilda skäl att göra
undantag i detta hänseende.

Mats Törnered
Karin Nyström

Beslutet har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Charlotte Waas, vice
ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Tommy Almqvist (ersättare
för Fredrik Pettersson), Margareta Lindhagen, Ulrika Lindmark, Christian Sjöstrand
och Margareta Söderström.
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