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Klagande    NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 22 januari 2007 
 

 
Saken  Tidsperiod för studiehjälp 
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden bifaller överklagandet på så sätt att nämnden förklarar att NN ska ha rätt 
till studiebidrag för 5,0 månader under det första kalenderhalvåret 2007. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

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

 
Ärendet 
 
CSN beviljade NN studiehjälp i form av studiebidrag för studier med 4,0 
månadsbelopp för tiden den 8 januari 2007 – den 27 april 2007. 
 
NN överklagade CSN:s beslut den 16 februari 2007 och anförde i huvudsak följande. 
NN vill beviljas studiebidrag för längre tid än till den 27 april 2007. I NN:s utbildning 
ingår praktik och stalltjänstgöring på skolan som tidsmässigt överstiger skolans 
dagliga schema. Under perioder av stalltjänstgöring arbetar/studerar NN före och 
efter skoltid samt helger och lov, tider då elever på andra utbildningar är lediga. Trots 
detta får alla elever lika studiebidrag. 
 
CSN överlämnade överklagandet utan yttrande den 9 mars 2007. 
 
Av uppgifter i ärendet framgår att studietiden för vårterminen uppgår till 110 dagar.  
Höstterminen 2006 omfattar 136 dagar och berättigade till studiebidrag för 4,5 
månader. Läsåret omfattar 36 veckor. 
 
 
Författningsbestämmelser 
 
Studiehjälp får enligt 2 kap. 6 § första stycket studiestödslagen (1999:1395) lämnas 
för de delar av ett läsår då den studerande bedriver studier. Regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att studiebidrag och extra tillägg 
får lämnas även för annan tid. Studiehjälp beräknas bara för hela, sammanhängande 
tidsperioder under ett kalenderhalvår om 15 dagar för heltidsstuderande och 30 
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dagar för deltidsstuderande, om inte regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer föreskriver något annat. 
 
Om CSN inte bestämmer något annat för en viss utbildning ska ett läsår enligt 2 kap. 
6 § första stycket studiestödsförordningen (2000:655) anses omfatta nio månader. 
En hösttermin ska därvid anses omfatta fyra månader och en vårtermin fem 
månader. Om läsåret är kortare eller längre än 40 veckor ska det anses omfatta det 
antal hela tidsperioder om 15 dagar som CSN bestämmer. CSN får också bestämma 
om ett sådant läsårs längd och fördelning på höst- och vårterminer. 
 
Enligt 2 kap. 6 a § studiestödsförordningen får, om en studerande under det första 
kalenderhalvåret bedriver studier som ger rätt till studiehjälp under minst fem 
månader, studiehjälp i form av studiebidrag och extra tillägg lämnas för hela 
kalenderhalvåret. Även om studierna har bedrivits under kortare tid än fem månader 
under det första kalenderhalvåret får studiebidrag och extra tillägg lämnas för en 
månad utöver studietiden, om det finns särskilda skäl.  
 
Om läsåret är kortare eller längre än 40 veckor räknas studietiden enligt 3 kap. 2 § 
CSNFS 2001:6 från och med den första och till och med den sista 
undervisningsdagen under läsåret eller kursen. Jul- och sommarlov räknas inte som 
studietid. 
 
 Enligt 3 kap. 3 § CSNFS 2001:6 räknas studietiden för varje kalenderhalvår för sig. 
Antalet tidsperioder om 15 dagar som ger rätt till studiehjälp beräknas genom att 
antalet dagar under kalenderhalvåret delas med 15.  
 
Av 3 kap. 4 § CSNFS 2001:6 framgår att när CSN räknar ut antalet hela 15-
dagarsperioder för ett läsår som sträcker sig över två kalenderhalvår, räknas 
överskjutande dagar som bildas på kalenderhalvåren under vissa förutsättningar 
ihop. När en ny period bildas ska den föras till det senare av de båda 
kalenderhalvåren. 
 
 
Nämndens bedömning 
 
NN har fått studiebidrag för 8 hela 15-dagarsperioder dvs. 4,0 månader under tiden 
den 8 januari 2007 – den 27 april 2007.  
 
NN följer den studietid som skolan fastställt och studietiden motsvarar 36 veckor. 
Nämnden finner därför att det föreligger särskilda skäl att bevilja NN studiehjälp 
under ytterligare en månad under vårterminen 2007. 
 
 
 
Mats Törnered  
    Karin Nyström 
 
Beslutet har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Charlotte Waas, vice 
ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Tommy Almqvist (ersättare 
för Fredrik Pettersson), Marie-Louise Holmberg (ersättare för Margareta Söderström), 
Margareta Lindhagen, Ulrika Lindmark och Christian Sjöstrand. 
 
 


