
                    
                   ÖVERKLAGANDENÄMNDEN 
                            FÖR STUDIESTÖD                                   . 

                            The National Board of Appeal for Student Aid                                 Sidan 1 av 2 

 BESLUT Dnr: 2014-01757 

 2014-08-25  

.                                                                                                                                                                                                 . 
Postadress                   Besöksadress                       Telefon                              Telefax                      E-post 

Box 110                    Backgränd 9                     0611-34 75 00              0611-34 75 70      registrator@oks.se 
871 23 Härnösand 

 
   
 
 
Klagande NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 22 april 2014  
 

 
Saken Studietakt 
 

 
Nämndens beslut 
 
Nämnden beslutar att det finns särskilda skäl att medge studiemedel för 75 procents 
studietakt. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

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

 
Ärendet 
 
NN– som var beviljad studiemedel för heltidstudier vid Högskolan i Borås läsåret 
2013/2014 – ansökte den 4 februari 2014 om studiemedel för att inom ramen för ett 
utbytesprogram läsa på heltid vid Tecnologico de Monterrey i Mexiko under tiden den 
8 januari – den 20 maj 2014. NN uppgav bl.a. att han läser sin sista termin och har 
ett examensarbete att skriva och därför söker studiemedel för 15 poäng 
heltidsstudier i Sverige och 15 poäng för utbytesstudierna. 
  
CSN avslog ansökan för utbytesstudierna med hänvisning till att NN:s studietakt är 
50 procent under den aktuella perioden. CSN anförde vidare att de parallella 
studierna i Sverige och Mexiko heller inte är av heltidsomfattning då NN:s totala 
studietid är 21 veckor, från den 10 januari till den 8 juni 2014. 
 
NN överklagade beslutet den 2 maj 2014. Han anförde i huvudsak följande. Han 
bestämde sig sent för utbytesterminen i Mexiko där studierna börjar tidigare än i 
Sverige. Hans totala studietid blir därmed längre och studierna utomlands blir inte på 
heltid. Han läser totalt 30 poäng, precis som alla andra på hans institution, och därför 
förstår han inte varför han inte är berättigad till studiemedel. Han kan inte påverka att 
skolorna i Sverige och i Mexiko inte börjar samtidigt.  
 
CSN överlämnade ärendet 7 maj 2014 utan yttrande. 
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Av handlingarna framgår att utbytesstudierna om 15 högskolepoäng i Mexiko bedrivs 
under 18 veckor och fem dagar, den 10 januari – den 20 maj 2014. 
 
I ett yttrande som nämnden inhämtat anger CSN den 28 maj 2014 bl.a. följande. 
Enligt CSN:s praxis föreligger särskilda skäl i de fall studierna bedrivs utanför EU på 
minst halvtid parallellt med studier i Sverige, och den genomsnittliga studietakten för 
dessa studier uppgår till heltid. I detta fall utgörs studieperioden, under vilken den 
genomsnittliga studietakten ska beräknas, av veckorna 03-24 vilket omfattar 21 
veckor och NN:s studieomfattning är 30 högskolepoäng. Studietakten uppgår därmed 
till 95 procent och studiemedel kan därför inte beviljas för studierna i Mexiko. CSN 
anser därmed att överklagandet bör avslås. 
 
Författningsbestämmelser 
 
Enligt 3 kap. 21 § studiestödsförordningen (2000:655) får studiemedel lämnas för 
studier i ett land utanför EES eller Schweiz, om studierna bedrivs på heltid och pågår 
under minst 13 veckor. Om det finns särskilda skäl får studiemedel, enligt samma 
bestämmelse, lämnas även om studierna inte bedrivs på heltid. 
 
Enligt 3 kap. 3 § CSNFS 2001:1 beräknas studietakten vid parallella studier genom 
att den sammanlagda studieomfattningen under en hel studieperiod ställs i relation till 
antalet veckor under den totala studieperiodens längd.  
 
 
Nämndens bedömning 
 
NN:s studier om 15 högskolepoäng på 18 veckor i Mexiko och 15 högskolepoäng på 
20 veckor i Sverige omfattar sammantaget 30 poäng under 21 veckor, vilket är 
mindre än heltid men mer än 75 procent av heltid. Han kan således, enligt den 
begränsning som finns för utlandsstudier, inte få studiemedel för heltidsstudier. Fråga 
är då om det finns särskilda skäl för att ändå bevilja honom studiemedel för 
utlandsstudierna, även om de inte bedrivs på heltid. 
 
Nämnden konstaterar att studierna utomlands är på mer än halvtid och bedrivs inom 
ramen för ett utbytesprogram där studierna kan tillgodoräknas på programmet i 
Sverige. Mot denna bakgrund finner nämnden att det, sammantaget, finns särskilda 
skäl att lämna studiemedel för studier med 75 procent av heltid under vårterminen 
2014. Överklagandet ska således bifallas på sätt som nyss sagts.  
 
 
Hans Göran Åhgren 
    Leif Denkert 
Beslut har fattats av Charlotte Waas, ordförande i nämnden, Anita Enocksson, vice 
ordförande, Hans Göran Åhgren, direktör, samt ledamöterna Johan Borre, Mikael 
Herjevik och Kristina Salenstedt Linder 
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