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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 9 september 2011

Saken

Inackorderingstillägg

Nämndens beslut
Nämnden beslutar att det finns särskilda skäl att lämna NN inackorderingstillägg.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte om inackorderingstillägg för en djurvårdsutbildning vid en friskola, som
tidigare varit ett lantbruksgymnasium, läsåret 2011/2012 och anförde att hon besökt
friskolan på hemorten och funnit att utbildningen ännu inte hade satt någon läroplan,
inte har några egna djur, inte något avtal med något zoo och därför inte kan anses
vara någon utbildning med djurvårdsinriktning.
CSN avslog ansökan med motiveringen att naturbruksprogrammet med inriktning
djur finns på hemorten och att det inte framkommit särskilda skäl att göra undantag i
NN:s fall.
NN överklagade den 28 september 2011 beslutet och vidhöll att de två utbildningarna
inte kan anses likvärdiga.
CSN överlämnade ärendet den 3 oktober 2011
CSN ombads den 13 oktober 2011 att utreda och redovisa vad det är för
naturbruksutbildning som CSN hänvisar till vid friskolan på hemorten. CSN svarade
den 14 oktober 2011 följande. CSN har ett utbildningsregister som baserar sig på
Skolinspektionens beslut om vilka skolor som får anordna utbildningar. Detta register
används som ett verktyg vid beslut om inackorderingstillägg. Om dessa utbildningar
inte håller de krav som förväntas, har CSN inte bemyndigande att ingripa mot
skolorna utan detta åligger Skolinspektionen.
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CSN inkom med ett yttrande den 31 oktober 2011, där CSN avstod från att besvara
ställda frågor.

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).
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.
I det här fallet är förhållandena omvända. Båda de aktuella utbildningarna är enligt
Skolinspektionens beslut det nationella naturbruksprogrammets inriktning djur. Den
valda utbildningen är dock en utbildning vid ett tidigare naturbruksgymnasium medan
det är utbildningen på hemorten som sägs kraftigt avvika från det normala.
CSN har vid två tillfällen fått tillfälle att utreda och redogöra för vad det är för
naturbruksutbildning som CSN hänvisar till på hemorten. Frågan har inte besvarats.
Överklagandenämnden finner därför att det NN berättat får godtas. Det som
framkommit är särskilda skäl att bortse från utbildningen på hemorten. Överklagandet
ska därför bifallas.
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Mats Törnered
Karin Nyström

Beslut har fattats av Bertil Ekholm, ordförande, Charlotte Waas, vice ordförande,
Mats Törnered, direktör, ledamöterna Marie-Louise Holmberg, Margareta Lindhagen
och Christian Sjöstrand samt ersättaren Anita Enocksson.
Föredragande: Karin Nyström
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