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Klagande NN  

 
 
 

 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 9 september 2011 
 
 
Saken Inackorderingstillägg 
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden avslår överklagandet. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

 
-------------------------------------------- 

 
Ärendet 
 
NN ansökte om inackorderingstillägg för utbildningen jakt och viltvård vid en friskola 
läsåret 2011/2012 och anförde att det är en annan utbildning än den 
naturbruksutbildning som finns vid friskolan på hemorten.  
 
CSN avslog ansökan med motiveringen att naturbruksprogrammet, inriktningen skog, 
finns på hemorten och att det inte framkommit särskilda skäl att göra undantag i NN:s 
fall.  
 
NN överklagade den 29 september 2011 beslutet och anförde att friskolan vid 
hemorten enligt sin webbsida varken har inriktningen skog eller inriktningen jakt och 
viltvård.  
 
CSN överlämnade ärendet utan yttrande den 30 september 2011. 
 
 
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 bestämmer särskilt. 
 
Vilka utbildningar som avses framgår av 2 kap. 1 - 2 §§ studiestödsförordningen 
(2000:655). 
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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 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. 

 
Enligt 1 kap. 2 § CSNFS 2001:6 avses 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 
 
Överklagandenämnden har i ett mycket stort antal fall ställt sig bakom principen att 
det finns en motsvarande utbildning på hemorten när samma program och nationella 
inriktning finns att tillgå. Detta har gällt även i sådana situationer när den valda 
utbildningen har fått en särpräglad utformning och utåt uppfattas vara en helt annan 
utbildning än den mer traditionellt utformade utbildningen på hemorten. Däremot har 
nämnden funnit särskilda skäl att bortse från en utbildning på hemorten, när det är 
denna, inte den valda utbildningen, som givits en särpräglad utformning.  
 
I det här fallet är båda de aktuella skolorna enligt Skolinspektionens beslut det 
nationella naturbruksprogrammets inriktning skog. Den valda utbildningen har fått en 
utformning som kallas jakt och viltvård, medan utbildningen vid hemorten har fått en 
utformning som kallas naturguide. Det som framkommit är inte särskilda skäl att 
bortse från utbildningen på hemorten. Överklagandet ska därför avslås. 
 
 
 
 
Mats Törnered 
 
    Ulrika Hellgren 
 
Beslutet har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i Överklagandenämnden, Charlotte 
Waas, vice ordförande, Mats Törnered, direktör, ledamöterna Marie-Louise 
Holmberg, Margareta Lindhagen och Christian Sjöstrand samt ersättaren Anita 
Enocksson. 
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