ÖVERKLAGANDENÄMNDEN
FÖR STUDIESTÖD
.
The National Board of Appeal for Student Aid

Sidan 1 av 2
Dnr: 2008-02259

Beslut: 2008-09-15

Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 2 juli 2008

Saken

Studiestödsberättigande utbildning

Nämndens beslut
Nämnden avslår överklagandet.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte om studiemedel för en MCC-kurs vid A-skolan för perioden den 28 juni
2008 – den 18 juli 2008.
CSN beslutade den 2 juli 2008 att avslå NN:s ansökan med motiveringen att CSN
endast beviljar studiemedel för integrerad trafikflygarutbildning samt modulen ATPLteori.
NN överklagade den 3 juli 2008 beslutet och anförde bl.a. följande. NN har fått
information från en handläggare hos CSN att MCC-kursen ska vara
studiemedelsberättigad. Enligt NN och ett flertal av NN:s studiekamrater anses
denna handläggare vara en expert på pilotfrågor hos CSN. Det kom därför som en
stor överraskning när NN fick avslag på sin ansökan. Även från A-skolan fick NN veta
att kursen skulle vara studiemedelsberättigad. NN bifogade e-postkonversationer
som NN haft med CSN och A-skolan.
CSN överlämnade ärendet den 14 juli 2008 och anförde bl.a. följande i ett yttrande.
Av regeringsbeslutet från den 23 januari 1992 framgår att skolan är godkänd
(studiestödsberättigad) för integrerad (ab initio) trafikflygarutbildning samt för
kompletterande utbildning, D-teori. D-teori är en annan benämning på ATPL-teori. Av
bilagan, avdelning B1 till studiestödsförordningen (2000:665) framgår att studiemedel
kan lämnas för trafikflygarutbildning samt för ATPL-teori vid skolan. CSN bedömer att
regeringen, om man hade avsett att modulbaserad flygutbildning vid A-skolan i
allmänhet skulle ge rätt till studiemedel, rimligtvis skulle ha utformat beslutet av den
23 januari 1992 respektive bilagan till studiestödsförordningen på ett annorlunda sätt.
Regeringsbeslutet anger tydligt att rätten till studiestöd specifikt gäller integrerad (ab
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initio) trafikflygarutbildning respektive den specifika modulen D-teori (ATPL-teori). Det
bör i sammanhanget påpekas att ATPL-teori får anses ingå i det som allmänt
benämns trafikflygarutbildning. Det fanns och finns sålunda ingen anledning att
särskilt framhålla just modulen ATPL-teori som studiemedelsberättigande om man
med trafikflygarutbildning avsett både den modulinriktade såväl som den integrerade
varianten.
NN har beträtts tillfälle att inkomma med synpunkter på CSN:s yttrande, men inte
avhörts.

Författningsbestämmelser
Enligt 3 kap. 2 § studiestödslagen (1999:1395) får studiemedel lämnas till studerande
vid de läroanstalter och utbildningar som bestäms av regeringen eller av den
myndighet som regeringen bestämmer.
Enligt 3 kap. 1 § studiestödsförordningen (2000:655) får studiemedel lämnas till
studerande vid de läroanstalter och utbildningar som anges i bilagan till denna
förordning.
I bilagan till studiestödsförordningen finns A-skolan, trafikflygarutbildning samt ATPLteori omnämnd under avdelning B1.

Nämndens bedömning
MCC-kursen vid A-skolan finns inte angiven i bilagan till studiestödsförordningen.
Studiemedel får därför inte lämnas. Den omständigheten att NN fått felaktig eller i
vart fall ofullständig information om detta medför inte att NN ändå kan lämnas
studiemedel. Överklagandet ska därför avslås.

Mats Törnered
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