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Klagande    NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 12 januari 2010 
 

 
Saken  Tidsperiod för studiehjälp 
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden avslår överklagandet. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

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

 
Ärendet 
 
CSN beviljade NN studiebidrag för att läsa en allmän kurs vid folkhögskola med 3,5 
månadsbelopp för tiden den 31 augusti – den 18 december 2009 och 4,5 
månadsbelopp för tiden den 11 januari – den 28 maj 2010. 
 
NN överklagade den 25 januari 2010 beslutet och anförde att NN vill ha ett helt 
studiebidragsbelopp för maj månad, eftersom NN går i skolan till och med den 28 maj 
och den 29 och 30 maj är helgdagar. 
 
CSN överlämnade ärendet den 1 februari 2010. 
 
Från Folkbildningsrådet har inhämtats att en allmän kurs på folkhögskola ska vara 
minst 30 veckor per läsår och vanligen är 34 – 36 veckor. 
 
 
Författningsbestämmelser 
 
Enligt 2 kap. 6 § studiestödsförordningen (2000:655) ska ett läsår om 40 veckor 
anses omfatta nio månader. Ett läsår som är kortare eller längre än 40 veckor ska 
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. 
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Enligt 2 kap. 6 a § studiestödsförordningen får, om en studerande under ett läsår 
bedriver studier som ger rätt till studiehjälp under minst nio månader, studiehjälp i 
form av studiebidrag lämnas för tio månader. Även om studiehjälp lämnas under 
kortare tid än nio månader under ett läsår får studiebidrag lämnas för en månad 
utöver studietiden, om det finns särskilda skäl.  
 
Enligt 3 kap. 2 § CSNFS 2001:6 räknas studietiden från och med den första och till 
och med den sista undervisningsdagen under läsåret eller kursen. Jul- och 
sommarlov räknas inte som studietid.  
 
 
Nämndens bedömning 
 
NN:s läsår omfattar 36 studieveckor. Räknat i dagar är höstterminen 110 dagar och 
vårterminen 138 dagar, vilket är sju respektive nio femtondagarsperioder.  De 
sammanlagt åtta överskjutande dagarna bildar inte en ny femtondagarsperiod. 
Studietiden ger således rätt till studiebidrag med sammanlagt åtta månadsbelopp. 
 
Överklagandenämnden har i ett flertal fall funnit särskilda skäl att bevilja studiebidrag 
för en månad utöver studietiden, när den studerande följer den studietid som skolan 
fastställt, men studietiden är någon eller några veckor för kort för att ge rätt till 
studiebidrag för nio studiemånader. Sådana särskilda skäl finns inte när det gäller 
NN och den utbildning som NN går. 
 
 
 
 
Mats Törnered    
    Karin Nyström 
 
 
Beslut har fattats av: Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Charlotte Waas, vice 
ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Viktor Granbom, Marie-
Louise Holmberg, Margareta Lindhagen, Barbro Molander (ersättare för Ulrika 
Lindmark) och Christian Sjöstrand  
 
Föredragande: Karin Nyström 
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