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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 1 oktober 2007

Saken

Tidsperiod för studiehjälp

Nämndens beslut
Nämnden återförvisar ärendet till CSN för prövning i enlighet med det som angivits i
nämndens bedömning.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte om studiehjälp för studier vid skolan i Spanien under tiden den 14
september till den 21 december 2007, den 7 januari till den 11 april 2008 och den 21
april till den 20 juni 2008.
CSN beviljade studiebidrag med 3,0 månadsbelopp för tiden den 14 september till
den 21 december 2007 och med 3,5 månadsbelopp för tiden den 7 januari till den 11
april 2008.
NN överklagade den 29 oktober 2007 beslutet och yrkade studiebidrag för åtta
månader istället för 6,5 månader. NN ingav tillsammans med sitt överklagande ett
intyg från skolan av vilket framgår att studietiden är mellan den 24 september 2007
och den 30 maj 2008
CSN ändrade den 31 oktober 2007 sitt beslut och beviljade NN studiebidrag med 7,5
månadsbelopp för tiden den 24 september till den 21 december 2007 och den 7
januari till den 30 maj 2008.
CSN överlämnade överklagandet utan yttrande den 13 november 2007 och inkom
med ett yttrande den 28 november 2007.
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Författningsbestämmelser
Enligt 2 kap. 3 § studiestödslagen (1999:1365) får studiebidrag lämnas från och med
kvartalet närmast efter det kvartal då den studerande fyller 16 år.
Enligt 2 kap. 6 § studiestödslagen (1999:1395) får studiehjälp lämnas
bara för hela, sammanhängande tidsperioder under ett kalenderhalvår om 15 dagar
för heltidsstuderande och 30 dagar för deltidsstuderande, om inte regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer föreskriver något annat.
Enligt 2 kap. 6 a § studiestödsförordningen (2000:655) får studiehjälp i form av
studiebidrag och extra tillägg lämnas för tio månader, om en studerande under ett
läsår bedriver studier som ger rätt till studiehjälp under minst nio månader. Även om
studiehjälp lämnas under kortare tid än nio månader under ett läsår får studiebidrag
och extra tillägg lämnas för en månad utöver studietiden, om det finns särskilda skäl.
Enligt 3 kap. 2 § CSNFS 2001:6 räknas studietiden från och med den första och till
och med den sista undervisningsdagen. Jul- och sommarlov räknas inte som
studietid.
Enligt 3 kap. 3 § CSNFS 2001:6 räknas studietiden för varje kalenderhalvår för sig.
Antalet tidsperioder om 15 dagar som ger rätt till studiehjälp beräknas genom att
antalet dagar under kalenderhalvåret delas med 15.
Av 3 kap. 4 § CSNFS 2001:6 framgår att överskjutande dagar som bildas på
kalenderhalvåren under vissa förutsättningar räknas ihop. När en ny period bildas
ska den föras till det senare av de båda kalenderhalvåren.

Nämndens bedömning
Den angivna studietiden för höstterminen är 87 dagar, vilket är fem
femtondagarsperioder och tolv överskjutande dagar. Vårterminen är 145 dagar, vilket
är nio femtondagarsperioder och 10 överskjutande dagar. De överskjutande dagarna
från höstterminen och vårterminen bildar tillsammans en ny femtondagarsperiod.
NN:s studietid under året berättigar sammanlagt till 7,5 månadsbelopp.
Den fråga som härefter ska prövas är om det finns särskilda skäl att bevilja NN
studiebidrag en månad utöver studietiden.
Överklagandenämnden har i ett flertal fall funnit särskilda skäl att bevilja studiebidrag
för en månad utöver studietiden, när den studerande följer den studietid som skolan
fastställt, men studietiden är kortare än det vanliga skolåret. Ett sådant exempel –
nämndens beslut den 23 april 2007, dnr 2007/01026 – gällde en studerande på ett
naturbruksgymnasium, där praktik och stalltjänstgöring fullgjordes utanför vanlig
skoltid och på helger och lov. Genom utökat antal timmar per vecka hade läsåret
kortats till 36 veckor. Överklagandenämnden fann särskilda skäl att bevilja
studiebidrag en månad utöver studietiden.
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Frågan om det finns särskilda skäl att bevilja studiehjälp en månad utöver studietiden
vid studier i ett annat EU-land måste bedömas på motsvarande sätt som när det
gäller studier i Sverige. Om den studerande följer den studietid som skolan fastställt
bör enligt överklagandenämndens mening en extra månad kunna beviljas, om
studietiden också motsvarar det normala skolåret i det landet.
Det av CSN överlämnade utredningsmaterialet innehåller inte några närmare
uppgifter om den aktuella gymnasieutbildningen att jämföra med vad som är normalt
för spanska utbildningar. Komplettering av utredningen bör ske hos CSN och läggas
till grund för ny prövning hos CSN som första instans.

Mats Törnered
Karin Nyström

Beslutet har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Charlotte Waas, vice
ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Marie-Louise Holmberg,
Birgitta Eriksson (ersätter Margareta Lindhagen), Christian Sjöstrand och Ulrika
Lindmark
Föredragande: Karin Nyström
Kopia till CSN
Kopia till CSN, rättsenheten

