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Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 20 september
2007

Saken

Antal veckor med studiemedel för
gymnasial utbildning

Nämndens beslut
Nämnden finner att NN har rätt till studiemedel för hela den sökta utbildningen under
läsåret 2007/2008 trots att NN tidigare har fått studiemedel för 80 veckor. Det
ankommer på CSN att i övrigt pröva ärendet
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte om studiemedel för fortsatt musikutbildning i England läsåret 2007/2008.
NN uppgav bl.a. att utbildningen avslutas med examen i juli 2008 samt att NN fullföljt
ett program i gymnasieskolan.
CSN meddelade den 29 augusti 2007 att frågan om den avsedda utbildningen har
godtagbar standard kommer att prövas särskilt.
CSN meddelade den 5 september 2007 bl.a. att den engelska utbildningen är
jämförbar med svensk gymnasial utbildning, att motsvarande utbildning finns vid t.ex.
A-skolan, vilket innebär att utbildningen generellt sett inte ger rätt till studiemedel. NN
har redan läst en motsvarande utbildning i Sverige och kan därför beviljas
studiemedel för utbildningen i England eftersom denna kan ses som en påbyggnad
av NN:s tidigare utbildning. CSN begärde styrkta uppgifter angående start- och
slutdatum samt eventuella lov för respektive termin.
CSN beviljade NN studiemedel för 6 veckor. I övrigt avslogs ansökan med
motiveringen att det inte fanns synnerliga skäl att bevilja studiemedel i mer än 80
veckor för studier på gymnasial nivå
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NN överklagade den 5 oktober 2007 CSN:s beslut och anförde i huvudsak följande. I
ett tidigare brev har CSN angett att eftersom NN redan gått på A-skolan såg de
denna utbildning som en påbyggnadskurs och bad om uppgifter när terminerna
börjar och slutar. NN skickade in det till CSN och kort tid därefter fick NN
meddelande om att NN blivit beviljad för endast sex veckor. Efter det första
godkännandet betalade NN in kursavgiften för hela året samt för studentboende
första terminen, allt detta av sparade pengar från barndomen. NN har räknat med att
få studiemedel för hela året, CSN:s brev kunde inte tolkas på annat sätt. Just nu
lever NN på pengar som NN arbetat in i somras men vet inte hur länge det räcker.
CSN överlämnade ärendet den 10 oktober 2007.

Författningsbestämmelser
Enligt 3 kap. 8 § studiestödslagen (1999:1395) får studiemedel för studier på
gymnasial nivå lämnas vid studier på heltid under sammanlagt högst 120 veckor. Till
en studerande som redan har en treårig gymnasieutbildning eller motsvarande
svensk eller utländsk utbildning får dock studiemedel lämnas under högst 80 veckor.
Studiemedel får lämnas under längre tid än 80 respektive 120 veckor, om det finns
synnerliga skäl.

Nämndens bedömning
Nämnden finner, liksom CSN, att den aktuella utbildningen i studiehänseende ska
hänföras till gymnasienivå och att NN har rätt till studiemedel under högst 80 veckor
för studier på gymnasial nivå, vilket NN har beviljats. Det krävs därför att det finns
synnerliga skäl för att NN ska kunna få studiemedel för ytterligare studier på
gymnasial nivå. Begreppet synnerliga skäl kan endast anses föreligga om mycket
speciella, synnerligen tungt vägande skäl finns.
CSN har i sin kommunicering med NN inte informerat NN om det antal veckor NN
hade kvar att utnyttja för studier på gymnasial nivå. CSN har däremot angett att den
sökta utbildningen skulle ge rätt till studiemedel eftersom den i NN:s fall ses som en
påbyggnad av NN:s tidigare utbildning. NN har därmed föranletts tro och räkna med
att NN skulle få studiemedel för hela utbildningen.
Dessa omständigheter utgör enligt nämndens mening sådana synnerliga skäl som
enligt studiestödslagen är en förutsättning för att kunna beviljas studiemedel för
längre tid än 80 veckor för studier på gymnasial nivå. NN:s överklagande ska därför
bifallas.
Mats Törnered
Leif Denkert
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