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Klagande NN 
 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 20 oktober 2013 
 
 
Saken Tidsperiod för studiehjälp 
 

 
Nämndens beslut 
 
Nämnden beslutar att NN ska få studiebidrag och extra tillägg med 9,5 
månadsbelopp. Överklagandet avslås i övrigt. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

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

 
Ärendet 
 
NN var beviljad studiebidrag för gymnasiestudier med tio månadsbelopp för läsåret 
2013/2014 grundat på studier vid en gymnasieskola.   
 
CSN beslutade den 20 oktober 2013 att dra in NN:s studiebidrag från och med den 4 
oktober 2013. Beslutet grundades på att gymnasieskolan rapporterat att han avbrutit 
studierna den 4 oktober 2013. 
 
CSN beslutade den 5 november 2013 att ändra beviljningen till 8,5 månadsbelopp. 
Beslutet grundades på att en annan gymnasieskola rapporterat påbörjade studier 
den 25 oktober 2013.  
 
NN överklagade den 12 december 2013 beslutet och anförde följande. Han blev 
utskriven från den första gymnasieskolan den 3 oktober 2013 och inskriven vid den 
andra gymnasieskolan den 25 oktober 2013. Studieuppehållet var längre än 15 
dagar och han blir därför av med studiebidraget för den extra månaden. Han ville 
egentligen gå i skolan direkt men på grund av heldygnsvård genom 
socialförvaltningen och byte av studieort blev det ett studieuppehåll på över 15 
dagar. - NN bifogade intyg från den första gymnasieskolan om att han var inskriven 
under tiden den 15 augusti –  4 oktober 2013 och ett intyg från den andra 
gymnasieskolan om att han påbörjade studierna den 25 oktober 2013. 
 
CSN överlämnade ärendet utan yttrande den 18 december 2013. 
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Författningsbestämmelser 
 
Enligt 2 kap. 6 § studiestödslagen (1999:1395) får studiehjälp lämnas för de delar av 
ett läsår då den studerande bedriver studier. Regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer får föreskriva att studiebidrag får lämnas även för annan tid. 
 
Enligt 2 kap. 6 § studiestödsförordningen (2000:655) ska ett läsår om 40 veckor 
anses omfatta nio månader. En hösttermin ska därvid anses omfatta fyra månader 
och en vårtermin fem månader, om inte CSN bestämmer något för en viss utbildning. 
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- eller vårterminer. 
 
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 och extra tillägg lämnas för tio månader. Även om studiehjälp 
lämnas under kortare tid än nio månader under ett läsår får studiebidrag och extra 
tillägg lämnas för en månad utöver studietiden, om det finns särskilda skäl. CSN får 
meddela närmare föreskrifter om när studiebidrag och extra tillägg får lämnas för 
annan tid än läsår. 
 
 
Nämndens bedömning 
 
Studiehjälp lämnas enligt 2 kap. 6 § studiestödslagen endast för de delar av ett läsår 
då den studerande bedriver studier. NN har inte bedrivit studier under tiden den 4 – 
24 oktober 2013 och han har därför inte rätt till studiehjälp under den perioden.  
 
Däremot finns möjlighet att göra undantag från huvudregeln genom att bevilja 
studiebidrag och extra tillägg för högst en månad utöver studietiden. När studietiden 
är kortare än nio månader förutsätter detta dock att det finns särskilda skäl. 
 
NN:s studier ger rätt till studiehjälp under 8,5 månader. De omständigheter som han 
har åberopat är enligt nämndens mening sådana särskilda skäl som krävs för att 
bevilja studiebidrag och extra tillägg en månad utöver studietiden. Överklagandet ska 
därför delvis bifallas. 
 
 
 
Robert Dalman 

 
Ulrika Hellgren 

 
Beslut har fattats av Charlotte Waas, ordförande i nämnden, Robert Dalman, direktör, 
samt ledamöterna Johan Borre, Hans Eklund, Eva Gullfeldt, Mikael Herjevik och 
Birgitta Åkerman. 
 
Föredragande: Ulrika Hellgren 
 
Kopia till CSN
Kopia till CSN, Rättsavdelningen 


