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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 8 augusti 2013

Saken

Inackorderingstillägg

Nämndens beslut
Nämnden avslår överklagandet.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte om inackorderingstillägg för en naturvetenskaplig utbildning vid en
friskola läsåret 2013/2014 och anförde som skäl för att få inackorderingstillägg
följande. Till naturvetenskapsprogrammet vid gymnasieskolan på hemorten var det
endast tre sökanden och skolan är mycket liten. Ansvarig för de naturvetenskapliga
ämnena är hans mor och därför är det orimligt att han ska gå där.
CSN avslog ansökan med motiveringen att motsvarande utbildning finns på
hemorten och att det inte framkommit särskilda skäl att göra undantag i NN:s fall.
NN överklagade den 22 augusti 2013 beslutet och anförde bl.a. följande. Han vill inte
gå på den skola där hans mor är den enda läraren i biologi, kemi, naturkunskap och
idrott och hälsa och som sätter betyg i karaktärsämnen.
CSN överlämnade ärendet den 28 augusti 2013.

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.
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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
Den valda utbildningen vid friskolan motsvarar enligt Skolinspektionens beslut det
nationella naturvetenskapsprogrammets inriktning naturvetenskap. På hemorten
finns en utbildning med samma inriktning att tillgå. Det har inte framkommit sådana
särskilda skäl som skulle motivera ett undantag från bestämmelsen i NN:s fall.
Överklagandet ska därför avslås.
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