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Klagande
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Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 27 maj 2008

Saken

Utbildning

Nämndens beslut
Nämnden avvisar NN:s överklagande såvitt det avser beslut om den sökta
utbildningens standard. Nämnden avslår NN:s överklagande såvitt det avser CSN:s
beslut om studiemedel.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte hos CSN om studiemedel för The International Acting Program vid en
skola i USA med början den 27 mars 2008.
Högskoleverket fastställde i beslut den 19 maj 2008 att den avsedda utbildningen
inte har godtagbar standard.
CSN avslog ansökan eftersom Högskoleverket har beslutat att den sökta
utbildningen inte har godtagbar standard.
NN överklagade den 30 juli 2008 CSN:s beslut och anförde i huvudsak följande. NN
påbörjade det 3-åriga skådespelarprogrammet vid skolan vårterminen 2000 och hade
studiemedel under två år. NN:s plan var att fortsätta studierna till och med
vårterminen 2003 men NN:s mor blev allvarligt sjuk och NN tvingades avbryta
studierna för att resa hem och vårda henne. Under år 2004 avled NN:s mor och
under de efterföljande åren 2005-2007 drabbades NN själv av sjukdom under långa
perioder. När nu NN:s hälsa äntligen förbättrats är NN:s önskan att återuppta och
fullfölja sina oavslutade studier. NN hoppas att i framtiden kunna arbeta med det yrke
NN då är utbildad för. NN känner till många svenskar som fram till nyligen haft
studiemedel från CSN, bl.a. en nära vän till NN som beviljades studiemedel för att
avsluta studierna vid HB Studio så sent som år 2007.
CSN överlämnade ärendet den 8 augusti 2008.
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Överklagandenämnden beslutade att inhämta ett yttrande från CSN. CSN ombads
redovisa hur beviljningen av studiemedel påverkas då t.ex. kravet på godtagbar
standard ändras under pågående studier.
CSN inkom den 8 september 2008 med ett yttrande och anförde i huvudsak följande.
Varje ny ansökan om studiemedel prövas i sin helhet och följaktligen utifrån de
författningsmässiga förutsättningar som gäller vid tidpunkten för beslutet. Det beslut
om godtagbar standard som är giltigt vid tidpunkten för prövningen ska för både nya
studerande och fortsättare ligga till grund för beslutet om studiemedel. För fortsättare
skulle det kunna argumenteras att CSN:s beslut att lämna studiemedel för tidigare
studiemedelsberättigande delar av utbildningen bör jämställas med ett gynnande
förvaltningsbeslut. CSN bedömer dock att en sådan tolkning varken är rimlig eller
möjlig. Studiestödsförfattningarna medger inga undantag från kravet att
Högskoleverket ska ha bedömt att utbildningen ifråga har godtagbar standard. I fråga
om ärendet NN anser CSN att NN:s ansökan måste behandlas i sin helhet och
bedömas mot de författningsmässiga förutsättningar som råder vid prövningstillfället.
CSN anser inte att tidigare beslut om studiemedel under åren 2001 och 2002 kan
jämställas med att CSN har meddelat ett gynnande beslut med innebörden att
utbildningen ifråga för NN även framgent ska ge rätt till studiemedel. CSN finner
ingen anledning att ifrågasätta NN:s uppgifter angående de omständigheter som har
orsakat NN:s studieuppehåll från 2003 till 2007. CSN har dock inte funnit att
studiestödsförfattningarna medger något undantag från kravet på att en
eftergymnasial utbildning utomlands av Högskoleverket ska ha bedömts ha
godtagbar standard. CSN anser därför att överklagandet ska avslås.
NN inkom den 15 september 2008 med synpunkter på CSN:s yttrande.

Författningsbestämmelser
Enligt 3 kap. 21 § studiestödsförordningen (2000:655) får studiemedel för studier
utomlands beviljas om studierna pågår heltid under minst 13 veckor. Om det finns
särskilda skäl, får studiemedel lämnas även om studierna inte bedrivs på heltid.
Enligt 3 kap. 23 § studiestödsförordningen får studiemedel lämnas för studier på
gymnasial eller eftergymnasial nivå i ett land utanför Norden, om
1. i fråga om gymnasial utbildning: motsvarande studier inte med lika stor fördel kan
bedrivas i Sverige, och CSN har beslutat att utbildningen kan anses ha godtagbar
standard,
2. i fråga om eftergymnasial utbildning: Högskoleverket har beslutat att utbildningen
kan anses ha en godtagbar standard.
I 5 kap 14 § studiestödsförordningen anges att CSN:s eller Högskoleverkets beslut
enligt 3 kap. 23 § i frågan om en utbildning kan anses ha en godtagbar standard inte
får överklagas.
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Nämndens bedömning
Högskoleverkets beslut om godtagbar standard kan inte prövas av nämnden.
Nämnden konstaterar att den utbildning som ansökan avser inte ger rätt till
studiestöd eftersom den inte uppfyller kravet på godtagbar standard enligt
Högskoleverkets beslut. Överklagandet avslås i denna del.

Mats Törnered
Leif Denkert

Beslut har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Charlotte Waas, vice
ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Viktor Granbom, MarieLouise Holmberg, Margareta Lindhagen, Ulrika Lindmark och Christian Sjöstrand
Föredragande: Leif Denkert
Kopia till CSN

