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Förslag till förändringar i vissa gymnasieprogram 
 
Centrala studiestödsnämnden (CSN) har beretts tillfälle att yttra sig över 
Skolverkets förslag till förändringar i vissa gymnasieprogram. 
 
CSN har inget att erinra mot förslagen. Myndigheten vill dock 
uppmärksamma att justeringar i utbudet av nationella inriktningar på ett 
gymnasieprogram skulle kunna få en viss påverkan på studerandes val av 
utbildning.  
 
Om det för ett nationellt gymnasieprogram minskas på antalet nationella 
inriktningar eller om de nationella inriktningarna helt tas bort från 
programmet, kan det leda till att gymnasieskolor i större utsträckning kommer 
att erbjuda olika paket av programfördjupningskurser i form av lokala profiler 
och yrkesutgångar. Detta för att göra respektive skolas utbildning mer 
attraktiv för studerande. 
 
Statligt inackorderingstillägg kan som huvudregel inte beviljas av CSN om det 
nationella program och den nationella inriktning som den studerande vill läsa 
erbjuds på hemorten inom två timmars restid från föräldrahemmet.1  
Att en vald skola erbjuder programfördjupningskurser eller yrkesutgångar 
som inte finns på hemorten, är inget som CSN tar hänsyn till vid prövningen 
av inackorderingstillägg. Även om programmens innehåll skiljer sig åt genom 
variationer av programfördjupningskurser eller yrkesutgångar, innebär det inte 
att det nationella programmet eller den nationella inriktningen betraktas som 
väsentligt annorlunda. 
 
En studerande som vill läsa på en annan ort på grund av att skolan där 
erbjuder programfördjupningskurser som inte finns på hemorten, skulle 
därmed kunna tvingas avstå från att läsa den önskade utbildningen om han 
eller hon inte kan få statligt stöd till inackordering.  
 
 

                                                 
 
11 kap. 2 § sista stycket och 3 § Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd 
(CSNFS 2001:6) om studiehjälp 

http://www.csn.se/
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Beslut om detta remissvar har fattats av chefsjuristen Åke Svensson efter 
föredragning av utredaren Viktoria Sarwien. I arbetet med remissvaret har även 
verksamhetsutvecklaren Anna Kammerstad deltagit.  
 
 
 
 
Åke Svensson 
 

Viktoria Sarwien 
 
 

 
 
 
 

 


