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Klagande    NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 17 maj 2005, den 
14 juni 2005 och den 8 augusti 2005 

 
 

Saken Antal veckor med studiemedel på 
eftergymnasial nivå 

 

 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden fastställer att NN, i och med CSN:s beslut av den 8 augusti 2005, ska 
anses ha förbrukat 213 veckor med studiemedel för studier på eftergymnasial nivå till 
och med vecka 23 år 2006. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

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

 
Ärendet 
 
NN ansökte hos CSN om studiemedel för studier på lärarprogrammet under läsåret 
2005/2006. 
 
CSN beviljade NN studiemedel i enlighet med NN:s ansökan. I beslutet fastställde 
även CSN att NN med de nu beviljade veckorna med studiemedel beviljats 
sammanlagt 233 veckor med studiemedel för studier på eftergymnasial nivå. 
 
NN överklagade CSN:s beslut den 2 februari 2006 och anförde i huvudsak följande. 
NN har studerat ett antal år och saknar studiestöd för de sista 13 veckorna. Hösten 
2002 studerade NN på BasX-termin och fick då studiestöd för studier på 
eftergymnasial nivå trots att andra i NN:s klass fick studiemedel för studier på 
gymnasial nivå. Om studierna under hösten 2002 ändras till gymnasial nivå så 
kommer veckorna att räcka under hela NN:s utbildningstid. 
 
CSN överlämnade ärendet utan yttrande den 9 februari 2006. 
 
Den 16 februari 2006 inkom CSN med ett yttrande på nämndens begäran. I yttrandet 
anfördes i huvudsak följande. När NN ansökte om studiemedel för läsåret 2002/2003 
uppgav NN att NN skulle studera på ett basår/bastermin 
(tekniskt/naturvetenskapligt/matematik) vid universitetet. Studiemedel beviljades för 
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dessa studier. Basår/bastermin räknas som studier på gymnasial nivå och hör till 
gruppen A3-utbildning. NN inkom senare med ändrade uppgifter där NN uppgav att 
NN läste bas(X)termin under höstterminen 2002 och att NN från och med 
vårterminen 2003 påbörjade studier till civilingenjör. CSN ändrade då beslutet enbart 
för vårterminen 2003 och uppmärksammade inte att studierna på bas(X)terminen hör 
till gruppen B2-utbildningar. Den 17 maj 2005 upptäckte CSN felaktigheten när det 
gällde basterminen under höstterminen 2002. Anledningen till detta var att CSN då 
kontrollerade möjligheten till avskrivning av studielån vid behörighetsgivande studier 
på gymnasienivå. Vid den kontrollen framkom att NN:s studier under höstterminen 
2002 hade bedrivits på en så kallad bas(X)termin och beslutet ändrades på så sätt 
att utnyttjade veckor för basterminen 2002 räknas till gruppen B2-utbildningar. Något 
beslut om detta skickades inte ut till NN eftersom det beviljade beloppet inte 
förändrades. CSN ändrar inte tidigare ställningstagande och beslutet kvarstår.  
 
NN har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på CSN:s yttrande. Nämnden har 
tagit del av de synpunkter som NN framfört. 
 
Av handlingarna i ärendet framgår bland annat följande. Den 13 februari 2003 
beviljades NN studiemedel under 20 veckor för studier på eftergymnasial nivå. CSN 
fastställde då att NN utnyttjat 145 veckors studiemedel för studier på eftergymnasial 
nivå. Den 25 november 2004 beviljades NN studiemedel för 17 veckors studier på 
eftergymnasial nivå och CSN fastställde att NN utnyttjat 162 veckors studiestöd för 
studier på gymnasial nivå. Den 12 april 2005 beviljades NN studiemedel för 11 
veckors studier på eftergymnasial nivå och CSN fastställde att NN erhållit 
studiemedel under 173 veckor för studier på eftergymnasial nivå. Med anledning av 
att NN inkom med nya inkomstuppgifter fastställde CSN, den 14 juni 2005, att NN 
erhållit studiemedel under 193 veckor för studier på eftergymnasial nivå, denna 
förändring av antalet förbrukade veckor för studier på eftergymnasial nivå tillkom 
efter det beslut som CSN fattat den 17 maj 2005 och som aldrig skickades till NN. 
Den 8 augusti 2005 beviljade CSN NN studiemedel för studier på eftergymnasial nivå 
under 40 veckor till och med vecka 23 år 2006 och fastställde att NN utnyttjat 233 
veckors studiemedel för studier på eftergymnasial nivå. 
 
 
Författningsbestämmelser 
 
Studiemedel för studier på eftergymnasial nivå får lämnas vid studier på heltid under 
sammanlagt högst 240 veckor [3 kap. 8 § första stycket studiestödslagen 
(1999:1395)]. Om det finns synnerliga skäl får studiemedel lämnas för längre tid (3 
kap. 8 § sista stycket).  
 
Av punkt 5 i övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) framgår att 
om en studerande har beviljats studiemedel eller särskilt vuxenstudiestöd enligt 
studiestödslagen (1973:349) eller särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa enligt lagen 
(1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa skall den tid som studiestöd 
har beviljats för räknas in vid bedömningen av om studiemedel får lämnas enligt 3 
kap. 8–10 §§ i den nya lagen. Tid enligt den gamla lagen skall räknas om till 
motsvarande antal veckor enligt den nya lagen. 
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Nämndens bedömning 
 
NN har överklagat att studiemedel under höstterminen 2002 beviljats för studier på 
eftergymnasial nivå. CSN har, till och med den 17 maj 2005, räknat dessa studier 
som gymnasiala för NN:s del och de nu aktuella 20 veckorna har inte räknats som 
förbrukade på eftergymnasial nivå. 
 
NN har själv, genom att lämna in en ändringsblankett till CSN under läsåret 
2002/2003, meddelat att NN bytte utbildning under läsåret 2002/2003. CSN ändrade 
dock inte direkt beslutet avseende höstterminen 2002, vilket fick till följd att de veckor 
som NN beviljats studiemedel för under höstterminen 2002 räknades som studier på 
gymnasial nivå och CSN fastställde antalet förbrukade veckor på respektive nivå i 
enlighet med detta. CSN har sedan vid ett flertal tillfällen fram till maj 2005 fastställt 
de antal veckor som NN förbrukat för studier på eftergymnasial nivå i enlighet med 
beslutet från läsåret 2002/2003. 
 
CSN har därefter, utan att några nya omständigheter har tillförts ärendet, i sitt beslut 
av den 17 maj 2005, ändrat beslut till nackdel för NN. Detta genom att CSN ändrat 
beviljningen för hösten 2002 från att avse studiemedel på gymnasial nivå till att avse 
studier på eftergymnasial nivå. Denna ändrade beviljning har därefter vidhållits av 
CSN. Ett gynnande förvaltningsbeslut kan inte ändras på det sätt som har skett i 
detta fall. Till följd av detta ska NN, i och med CSN:s beslut av den 8 augusti 2005, 
anses ha förbrukat studiemedel för studier på eftergymnasial nivå under sammanlagt 
213 veckor till och med vecka 23 år 2006. 
 
 
 
 
Mats Törnered  
    Cecilia Hedenström 
 
 
Beslutet har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Charlotte Waas, vice 
ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Marie-Louise Holmberg 
(ersättare för Margareta Söderström), Margareta Lindhagen, Ulrika Lindmark och 
Christian Sjöstrand. 
 
Föredragande: Cecilia Hedenström 
 
Kopia till CSN 
 
 
 
 
 
 
 

I det här fallet har CSN fastställt ett för lågt antal förbrukade veckor på eftergymnasial 
nivå, och sedan ändrat det i efterhand. När CSN fastställer antalet förbrukade veckor 
är det ett gynnande förvaltningsbeslut. Ett gynnande förvaltningsbeslut kan inte 
ändras på det sätt som har skett i detta fall.  


