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Klagande NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 26 januari 2022 
 

 
Saken Studiestartsstöd 
 

 
Överklagandenämndens beslut 
 
Överklagandenämnden finner att tidigare beviljning av studiemedel under sommaren 
2021 inte utgör hinder mot att nu bevilja studiestartsstöd. Det ankommer på CSN att 
pröva ansökan med denna förutsättning. 
 
Överklagandenämndens beslut får enligt 30 § tredje stycket lagen (2017:527) om 
studiestartsstöd inte överklagas. 

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

 
Ärendet 
 
NN ansökte om studiestartsstöd från och med den 3 januari 2022. 
 
CSN avslog NN:s ansökan med hänvisning till att hon haft studiestöd under de 
senaste tre åren innan hennes nuvarande studier börjar. 
 
NN överklagade beslutet och anförde i huvudsak följande. Hon har fått 
studiestartsstöd till och med den 23 december 2021 men har nu nekats förlängning 
av stödet. Hon läser också på samma utbildning som tidigare.  
 
CSN överlämnade ärendet och upplyste om att CSN inte funnit skäl att ändra 
beslutet. 
 
CSN kom därefter in med ett yttrande i vilket CSN anförde i huvudsak följande. NN 
sökte och beviljades studiestartsstöd för vår- och höstterminen 2021. Hon sökte och 
beviljades sedan studiemedel för sommaren 2021 och studiemedel har betalats ut 
under sommaren 2021. CSN anser därmed att hon senast tre år före starten av den 
tidsperiod som studiestartsstödet avser har fått studiestöd enligt studiestödslagen. 
CSN anser därför att överklagandet ska avslås. 
 
På nämndens begäran kom CSN, genom dess rättsavdelning, därefter in med ett 
yttrande och anförde i huvudsak följande. Av förarbetena till den aktuella 
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bestämmelsen framgår att det rekryterande studiestartsstödet primärt bör finnas 
tillgängligt för personer som hade avstått från utbildning om stödet inte hade funnits. 
Den aktuella bestämmelsen innehåller därför ett krav på nyrekrytering till studier som 
innebär att studiestartsstöd inte lämnas till den som kan tänka sig att studera med 
studiemedel. Regeringen framhåller i sammanhanget att den som har studerat med 
studiemedel under de senaste tre åren anses ha visat ett aktuellt intresse för att 
bedriva studier med de befintliga ekonomiska möjligheter som studiemedelssystemet 
erbjuder. 
   Lagstiftaren har i en författningskommentar till den aktuella bestämmelsen angivit 
att treårsperioden ska beräknas från starten av den tidpunkt som studierna enligt en 
ansökan om studiestartsstöd avser att starta.  
   ÖKS har i ett avgörande från den 16 mars 2022 funnit att den angivna 
treårsperioden i 7 § ska beräknas från den tidpunkt då den utbildning som en 
ansökan om studiestartsstöd avser har startat, och inte från den tidpunkt som själva 
ansökan avser. CSN tolkar detta som att treårsperioden ska beräknas från 
tidpunkten när NN startade sina studier med studiestartsstöd på den aktuella 
utbildningen. 
   NN:s ansökan om studiestartsstöd avser utbildning till barnskötare. Hon startade 
sina studier med studiestartsstöd vid utbildningen den 8 februari 2021. 
Treårsperioden ska därmed beräknas med utgångspunkt från detta datum. Att NN 
därefter, under en kortare period, har haft studiemedel saknar betydelse. 
Överklagandet bör därför bifallas. 
 
NN har fått tillfälle att komma in med synpunkter i anledning av CSN:s yttranden, 
men hon har inte hörts av. 
 
 
Författningsbestämmelser 
 
Enligt 7 § lagen om studiestartsstöd (2017:527) får studiestartsstöd inte lämnas till 
den som inom de senaste tre åren före starten av den tidsperiod som studiestarts-
stödet avser har fått studiestöd enligt studiestödslagen (1999:1395). 
 
 
Överklagandenämndens bedömning 
 
NN har sedan tidigare erhållit studiestartsstöd under vår- och höstterminen 2021 för 
studier på en barnskötarutbildning. Hon har nu ansökt om studiestartsstöd från och 
med den 3 januari 2022 för fortsatta studier på samma utbildning och annat har inte 
framkommit än att hon även beviljats, och erhållit utbetalning av, studiemedel under 
sommaren 2021.  
 
Överklagandenämnden fann i ett vägledande avgörande den 16 mars 2022 (dnr 
2022–00165) att den angivna treårsperioden i 7 § lagen om studiestartsstöd ska 
beräknas från den tidpunkt då den utbildning som en ansökan om studiestartsstöd 
avser har startat, och inte från den tidpunkt som själva ansökan avser. Vid denna 
bedömning har det bakomliggande syftet med stödet, att rekrytera från grupper som 
inte skulle komma att läsa om de behövde finansiera studierna med studiemedel, 
särskilt beaktats.  
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Eftersom NN inledningsvis beviljades studiestartsstöd för en barnskötarutbildning 
som började i februari 2021 finner Överklagandenämnden att den omständigheten att 
hon senare beviljats studiemedel under sommaren 2021 inte utgör hinder mot att nu 
bevilja henne studiestartsstöd för de fortsatta studierna på barnskötarutbildningen. 
Det ankommer på CSN att pröva ärendet med denna förutsättning. 
 
 
 
 
Robert Dalman 
    Cecilia Hedenström 
 
 
 
Beslut har fattats av Eva Gullfeldt, ordförande, Robert Dalman, myndighetschef, 
Anita Enocksson, Hans Eklund, Emelié Häger, Staffan Ingmanson, Jessica Levin och 
Helena Söderberg. 
 
Föredragande: Cecilia Hedenström 
 
Kopia till CSN
 


