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Klagande NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 11 oktober 2016  
 
 
Saken Det högre bidragsbeloppet 
 

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

-------------------------------------------- 
 
Ärendet 
 
NN ansökte om studiemedel för gymnasiestudier under tiden den 15 augusti – 16 
december 2016 och den 9 januari – 9 juni 2017 och uppgav att han inte har någon 
gymnasieutbildning. – NN bifogade en ”Överenskommelse om utbildningskontrakt”. 
 
CSN beviljade studiemedel med endast det generella bidragsbeloppet. Av skälen till 
beslutet framgår bl.a. följande. Det högre bidragsbeloppet lämnas bara om den 
studerande i anslutning till studiernas början omfattas av ett utbildningskontrakt. I NN:s 
”Överenskommelse om utbildningskontrakt”, står att överenskommelsen började gälla 
den 1 september 2016. NN:s studier påbörjades den 25 augusti 2016. 
 
NN överklagade beslutet och anförde i huvudsak följande. I samband med sin 
ansökan kontaktade han CSN och fick då information om att han kunde bli beviljad 
det högre bidragsbeloppet om han hade ett utbildningskontrakt. Han ordnade då med 
ett utbildningskontrakt och började sina studier och ändå beviljades han endast det 
generella bidragsbeloppet, eftersom hans kontrakt är fem dagar försenad. 
 
CSN överlämnade ärendet och upplyste om att CSN inte funnit skäl att ändra 
beslutet. 
 
CSN inkom därefter, på nämndens begäran, med ett yttrande. Av yttrande 
framkommer, sammanfattningsvis, följande. CSN anser att kravet, att den 
studerande i anslutning till studiernas början ska omfattas av ett utbildningskontrakt, 
innebär  
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1. att den studerande måste ha ingått en överenskommelse om utbildningskontrakt 
med Arbetsförmedlingen och kommunen senast dagen före studiernas början, och  
2. att utbildningskontraktet måste omfatta studier under tiden från och med 
studiernas början.  
 
NN har ingått en överenskommelse om ett utbildningskontrakt den 1 september 
2016, det vill säga först efter studiestarten den 25 augusti 2016. CSN anser därför att 
han inte i anslutning till studiernas början har omfattats av ett utbildningskontrakt. 
CSN anser därmed att överklagandet bör avslås. 
 
NN har fått möjlighet att inkomma med synpunkter på CSN:s yttrande, men har inte 
hörts av. 
 
 
Författningsbestämmelser 
 
Enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) får det högre bidragsbeloppet 
lämnas från och med det kalenderår då den studerande fyller 25 år. Regeringen får, 
enligt samma bestämmelse, meddela 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. 
 
Av 3 kap. 9 a § studiestödsförordningen (2000:655) framgår följande. Det högre 
bidragsbeloppet enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) får 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 
a) omfattas av ett utbildningskontrakt enligt förordningen (2015:502) om samverkan 

för att minska ungdomsarbetslösheten och ska bedriva studier inom ramen för 
kontraktet, eller 

b) saknar en gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper och är inskriven i 
jobbgarantin för ungdomar enligt förordningen (2007:813) om jobbgaranti för 
ungdomar eller i jobb- och utvecklingsgarantin enligt förordningen (2007:414) om 
jobb- och utvecklingsgarantin, 

2. studierna bedrivs på grundläggande eller gymnasial nivå inom kommunal 
vuxenutbildning eller motsvarande utbildning i folkhögskola, och 
3. den studerande inte har bedrivit studier med studiestöd under de senaste sex 
månaderna innan de studier, som kan ge rätt till det högre bidragsbeloppet inleds.  
  Det högre bidragsbeloppet får 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. 
  Det högre bidragsbeloppet lämnas inom ramen för anvisade medel och i den 
ordning som ansökningarna kommer in till Centrala studiestödsnämnden. 
 
 
Nämndens bedömning 
 
Nämnden konstaterar inledningsvis att NN uppger sig ha blivit felinformerad av CSN. 
Även om så skulle vara fallet är det inte en omständighet som nämnden kan beakta 
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vid prövningen av NN:s ansökan om studiemedel, utan nämnden har att pröva 
ansökan enligt gällande bestämmelser. 
 
Som CSN har anfört i sitt yttrande är syftet med det högre bidraget att vara ett 
incitament för arbetslösa ungdomar, som annars inte hade valt att studera, att 
påbörja studier. Av utredningen i ärendet har framkommit att NN påbörjade sina 
studier den 25 augusti 2016. Av den överenskommelse om utbildningskontrakt som 
han lämnat in till CSN framgår dock att kontraktet började gälla den 1 september 
2016. I ärendet är därmed klarlagt att NN inte omfattades av ett utbildningskontrakt 
under perioden den 25 – 31 augusti 2016. NN kan därför inte anses ha omfattats av 
ett utbildningskontrakt i anslutning till studiestarten, vilket – i enlighet med syftet med 
bidraget – är en förutsättning för att det högre bidraget ska kunna lämnas. Någon 
möjlighet att göra undantag har inte givits i bestämmelsen. NN kan därför inte få det 
högre bidragsbeloppet, varför överklagandet ska lämnas utan bifall. 
 
 
 
 
Hans Göran Åhgren 
 
    Helena Engelholm 
 
 
Beslut har fattats av Charlotte Waas, ordförande, Hans Göran Åhgren, direktör, samt 
ledamöterna Anita Enocksson, vice ordförande, Hans Eklund, Eva Gullfeldt och 
Kristina Salenstedt Linder. 
Föredragande: Helena Engelholm 
 
Kopia till CSN
               CSN, rättsavdelningen 


