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Klagande NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 8 april 2013 
 
 
Saken Det högre bidragsbeloppet, 

studietakt 
 

 
Nämndens beslut 
 
Nämnden avslår överklagandet. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 
 

-------------------------------------------- 
 
Ärendet 
 
NN ansökte om heltidsstudiemedel för att läsa 250 poäng under perioden den 1 april 
– den 28 juni 2013 (vecka 14 – 26) och lämnade intyg från Arbetsförmedlingen att 
han varit inskriven i jobbgaranti för ungdomar till och med den 26 mars 2013. 
 
CSN beviljade studiemedel för 13 veckor (vecka 14 – 26), 75 procent av heltid och 
det generella bidragsbeloppet. CSN anförde att NN inte i anslutning till studiestarten 
varit inskriven i jobbgarantin för ungdomar eller i jobb och utvecklingsgarantin och 
därför och inte kan få det högre bidragsbeloppet.  
 
NN överklagade den 11 april 2013 beslutet och anförde i huvudsak att det är 
Arbetsförmedlingen som gjort fel när han skrivits ut från jobbgarantin redan den 26 
mars 2013 istället för den 1 april som de kommit överens om samt att han läser på 
heltid. 
 
CSN överlämnade ärendet den 17 april 2013 med ett yttrande och inkom den 6 maj 
2013 med ytterligare ett yttrande. CSN anförde bland annat följande. Även om 
studierna inleds en annan dag än måndagen i en vecka kan studiemedel lämnas för 
hela veckan. Det vore därför inte rimligt att alltid kräva att den studerande är 
inskriven i garantin till och med vardagen före studiestart, då det skulle medföra krav 
på inskrivning i garantin för tid då studiemedel lämnas. Däremot är det enligt CSN:s 
bedömning lämpligt att kräva inskrivning i garantin fram till och med sista vardagen i 
veckan innan studiestarten. En annan avgränsning, som till exempel krav på 
inskrivning under någon dag i veckan föregående studiestartsveckan, skulle i 
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praktiken medföra möjlighet till ett alltför stort uppehåll mellan utskrivning ur garantin 
och studiestart för att ett tidsmässigt samband ska kunna anses föreligga. 
 
NN har inkommit med synpunkter i anledning av yttrandena. Han har bland annat 
framhållit att Arbetsförmedlingen bett om ursäkt för sitt misstag, att felet kan ha berott 
på att det var påskhelg och inte möjligt att skriva ut honom på annandagen som de 
kommit överens om samt att han inte kunnat påverka situationen. 
 
 
Författningsbestämmelser 
 
Av 3 kap. 11 § studiestödslagen (1999:1395) framgår att studiemedel får lämnas för 
heltidsstudier vid studier på heltid, för studier 75 procent av heltid vid studier på minst 
75 procent av heltid men mindre än heltid och för halvtidsstudier vid studier på minst 
halvtid men mindre än 75 procent av heltid. 
 
Enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen får det högre bidragsbeloppet lämnas från och 
med det kalenderår då den studerande fyller 25 år. Regeringen meddelar föreskrifter 
om att det högre bidragsbeloppet får lämnas även till studerande som är yngre än 25 
år och som har särskilt behov av ett sådant stöd. 
 
Enligt 3 kap. 9 a § studiestödsförordningen (2000:655) får det högre bidragsbeloppet 
lämnas för studier från och med det andra kalenderhalvåret det år då den studerande 
fyller 20 år till och med det kalenderår då den studerande fyller 24 år, om 
1. den studerande i anslutning till studiernas början är arbetslös och inskriven i 

jobbgarantin för ungdomar eller jobb- och utvecklingsgarantin, 
2. den studerande har avbrutit sin utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå i 

grundskolan, gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning eller 
motsvarande utbildning i folkhögskola före den 1 juli 2011 och saknar slutbetyg 
eller motsvarande från sådan utbildning, och 

3. studierna bedrivs på grundläggande eller gymnasial nivå inom kommunal 
vuxenutbildning eller motsvarande utbildning i folkhögskola. 

Det högre bidragsbeloppet får endast lämnas för studier som påbörjas under 2011, 
2012 och 2013. Det högre bidragsbeloppet får därefter lämnas till dess att den 
studerande får slutbetyg från kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, 
gymnasieexamen från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller 
studieomdöme från folkhögskola, dock längst till och med den 31 december 2015. 
 
Enligt 2 kap. 2 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning beräknas inom 
kommunal vuxenutbildning 20 verksamhetspoäng för en veckas heltidsstudier eller 
för validering av kunskaper av motsvarande omfattning. 
 
 
Nämndens bedömning 
 
NN har inte varit inskriven i jobbgarantin för ungdomar eller jobb- och 
utvecklingsgarantin under onsdagen den 27 mars och torsdagen den 28 mars 2013 
och kan därför inte anses uppfylla förutsättningen att ha varit inskriven i sådan 
garanti i anslutning till studiernas början påföljande vecka. Någon möjlighet att göra 
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undantag har inte givits i bestämmelsen. NN kan därför inte få det högre 
bidragsbeloppet. 
 
NN:s studier om 250 poäng över 13 veckor är mindre än 20 poäng per vecka och 
således mindre än heltid. Han kan därför inte få studiemedel för mer än 75 procent 
av heltid. 
 
 
 
 
Mats Törnered 
 
    Erika Öberg 
 
 
Beslut har fattats Bertil Ekholm, ordförande Charlotte Waas, vice ordförande, Mats 
Törnered, direktör, samt ledamöterna Natalia Glowniak, Marie-Louise Holmberg, 
Margareta Lindhagen, Ulrika Lindmark och Christian Sjöstrand  
 
Föredragande: Erika Öberg 
 
Kopia till: CSN
 CSN, rättsavdelningen 
 Arbetsförmedlingen, Förvaltning/Juridik 


