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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 19 oktober 2021

Saken

Inackorderingstillägg

Nämndens beslut
Nämnden upphäver CSN:s beslut och beslutar att det finns sådana särskilda skäl
som krävs för att bevilja NN inackorderingstillägg för de avsedda studierna vid den
sökta skolan läsåret 2021/2022. CSN ska pröva ärendet i övrigt med denna
förutsättning.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § tredje stycket studiestödslagen inte
överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte om inackorderingstillägg för djurvård special vid en gymnasieskola
läsåret 2021/2022. NN uppgav att program och nationell inriktning inte finns på
hemorten samt anförde i huvudsak följande. Hon har en diagnos och att kunna bo på
skolan förenklar vardagen. Det blir för oroligt att resa fram och tillbaka och hon får
inga tydliga rutiner. – NN bifogade ett intyg från en specialist i barn- och
ungdomsmedicin, daterat den 1 juli 2013, i vilket det framgår vilken
funktionsnedsättning NN har.
CSN skickade ett meddelande till NN och uppgav bland annat följande. NN måste
utförligt meddela varför hon inte kan läsa inriktningen djurvård på hemorten och
varför hon istället har valt den aktuella utbildningen. CSN kan ta hänsyn till skäl om
den studerande har en funktionsnedsättning som innebär att han eller hon har ett
behov av en lugn och trygg skolmiljö, tidigare har försökt att studera på minst en
annan skola men att det inte har fungerat på grund av funktionsnedsättningen samt
att skolan på hemorten inte kan erbjuda samma eller liknande skolmiljö som den
valda skolan. Det krävs även att det finns medicinsk utredning.
NN kompletterade därefter ärendet med ett personligt brev, ett intyg från en
barnläkare/skolläkare, daterat den 12 oktober 2021 samt tidigare inskickat intyg. I
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brevet anförde NN i huvudsak följande. Hon har valt skolan för att hon behöver en
liten skola med närhet till lärare och personal. Hon blir enormt stressad när det är
mycket folk omkring henne och om det blir högljutt. Hon behöver tydliga rutiner för att
känna sig trygg. Om hon skulle gå på hemorten skulle hon aldrig börjat på
gymnasiet. Hon var på öppet hus på hemorten och blev redan då stressad och
ledsen. Det var alldeles för stora lokaler och mycket folk och dessutom låg
djurvårdsdelen på andra sidan parken. I matsalen hade hon fått panik av alla ljud och
rörelser av många elever. Hon skulle även behöva ta bussen varje dag till den
mycket trafikerade vägen och sedan gå till skolan. Hon klarar inte ens av att åka in till
stan tillsammans med föräldrarna. Skolan på hemorten har cirka 1 050 elever och
den sökta skolan har cirka 180 elever fördelade på tre årskullar mitt ute på landet
bland åkrar och djur. Klassen på valda skolan har cirka 18 elever och hon känner sig
trygg med all personal och har kontakt med kuratorn eftersom hon har mycket ångest
och depressioner. Hon och familjen har valt internat för tryggheten och möjligheten
till vänner. Hemma har hon inga vänner och hon går inte utanför dörren självmant.
CSN avslog ansökan med motiveringen CSN inte anser att de skäl NN har hänvisat
till är sådana särskilda skäl att CSN ska kunna bevilja inackorderingstillägg. Av skäl
till beslut framgår att särskilda skäl till exempel kan vara att den valda skolan har tagit
särskilda resurser i anspråk för att anpassa studierna på grund av en
funktionsnedsättning hos den studerande och att sådana resurser saknas vid
skolorna på hemorten.
NN överklagade beslutet och anförde i huvudsak följande. CSN har tidigare meddelat
att CSN kan ta hänsyn till om den studerande har en funktionsnedsättning som
innebär att eleven har behov av en lugn och trygg skolmiljö. Anledningen till att hon
går på den aktuella skolan är för att hon har behov av en lugn och trygg skolmiljö.
Hon har dagligen kontakt med kuratorn och specialpedagogen under och efter skoltid
och hon får stöd med att förebygga sin ångest. Om hon hade bott hemma så hade
hon inte gått i skolan, eftersom hon då hade blivit en hemmasittare. – NN bifogade
tidigare inskickade läkarintyg.
CSN överlämnade överklagandet och handlingarna i ärendet samt upplyste om att
myndigheten inte funnit skäl att ändra det överklagade beslutet.

Författningsbestämmelser
Studiehjälp får enligt 2 kap. 2 § studiestödslagen (1999:1395) lämnas till studerande
vid de läroanstalter och utbildningar som bestäms av regeringen eller av den
myndighet som regeringen bestämmer. Inackorderingstillägg får dock lämnas bara till
den som behöver inackordering och som studerar vid de läroanstalter och
utbildningar som regeringen bestämmer särskilt.
Av 2 kap. 1 § studiestödsförordningen (2000:655) framgår att studiehjälp får lämnas
till studerande vid de läroanstalter och utbildningar som anges i avdelning A i bilagan
till denna förordning.
Av 1 kap. 3 § CSNFS 2001:6 framgår följande. Den studerande ska vara
inackorderad för att få inackorderingstillägg. Följande villkor ska vara uppfyllda:

ÖKS

Sidan 3 av 4
Dnr: 2021-04810

1. Restiden mellan föräldrahemmet och den valda skolan ska vara minst två timmar
per dag under minst fyra dagar per tvåveckorsperiod, om den studerande inte är
inackorderad.
2. Den studerande ska inte kunna bo kvar i föräldrahemmet och gå en motsvarande
utbildning utan att få så lång restid som anges i 1.
Enligt 1 kap. 2 § CSNFS 2001:6 avses följande med motsvarande utbildning.
Program och nationell inriktning i gymnasieskolan. Hänsyn tas inte till skillnader inom
ramen för programfördjupning eller individuellt val. Hänsyn tas inte heller till om
utbildningen är godkänd som särskild variant eller nationellt godkänd
idrottsutbildning.
Enligt 1 kap. 4 § CSNFS 2001:6 kan inackorderingstillägg lämnas även om villkoren
inte är uppfyllda, om det finns särskilda skäl.

Nämndens bedömning
Annat har inte framkommit än att den valda utbildningen, enligt Skolinspektionens
beslut, motsvarar det nationella naturbruksprogrammet med inriktning djurvård samt
att det på hemorten finns en utbildning med samma inriktning att tillgå. För att NN
ska kunna beviljas inackorderingstillägg krävs därför att det föreligger särskilda skäl.
Överklagandenämnden har, i ett antal tidigare avgöranden, funnit att det föreligger
särskilda skäl att bevilja inackorderingstillägg när den studerande har särskilda
behov som inte kan tillgodoses genom skolorna på hemorten, medan den valda
skolan har särskilda förutsättningar att möta detta behov.
Av utredningen i ärendet har framkommit att NN, till följd av sin funktionsnedsättning,
har ett särskilt uttalat behov av en lugn och trygg skolmiljö samt att den valda skolan
kan erbjuda en sådan speciell miljö och även en anpassad gymnasieutbildning
utifrån NN:s behov. Vidare saknas, mot bakgrund av den redogörelse som NN själv
har lämnat och vad som i övrigt har framkommit, skäl att ifrågasätta uppgifterna om
att studier på skolan på hemorten inte skulle fungera.
Eftersom den valda skolan, i sig, har särskilda förutsättningar att tillgodose NN:s
behov, finner nämnden att det – vid en sammantagen bedömning – finns särskilda
skäl att i NN:s fall bortse från utbildningen på hemorten. NN har därmed rätt till
inackorderingstillägg för de avsedda studierna vid den sökta skolan läsåret
2021/2022. CSN får pröva ärendet i övrigt med denna förutsättning.

Robert Dalman
Ulrika Hellgren
Beslutet har fattats av Eva Gullfeldt, ordförande, Robert Dalman, myndighetschef,
Hans Eklund, Emelié Häger, Jessica Levin och Christer Bergqvist.
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