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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 14 september 2011

Saken

Prövning av studieresultat

Nämndens beslut
Nämnden beslutar att NN uppfyller kravet på studieresultat. Det ankommer på CSN
att pröva ansökan i övrigt.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte om studiemedel för studier på ett juristprogram vid ett universitet under
läsåret 2011/12 och angav att hon, efter ett felaktigt besked om sin behörighet,
började läsa ett naturvetenskapligt basår under höstterminen 2010. I oktober fick hon
ett nytt besked att det enda som var nytt var fysiken. Hade hon vetat det i augusti
hade hon läst upp fysiken på distans och inte gått ett basår. Vårterminen 2011 bytte
hon utbildning eftersom hon kom in på juristprogrammet.
CSN avslog ansökan med motiveringen att NN redovisat noll poäng under
höstterminen 2010 och 30 högskolepoäng under vårterminen 2011. För att kunna få
studiemedel igen måste NN klara 21 veckor på basåret med fullgoda resultat eller 20
högskolepoäng på juristprogrammet.
NN överklagade den 3 oktober 2011 beslutet och framhöll att hon i början av
vårterminen 2011 ringde CSN, berättade att hon tänkte byta utbildning och fick
besked om att detta inte skulle innebära några problem i framtiden.
CSN överlämnade ärendet den 6 oktober och inkom den 18 november 2011 med ett
yttrande. CSN anförde följande. CSN ska som regel pröva studieresultaten för de
tidigare studierna. I NN:s fall är det läsåret 2010/11. Studiemedel får dock lämnas
utan föregående prövning om den studerande inte studerat tidigare på
eftergymnasial nivå eller inte studerat tidigare på grund- eller gymnasienivå. NN har
under läsåret 2010/11 fått studiemedel för studier både på gymnasial nivå och
eftergymnasial nivå i samma ärende. Ärendet omfattas därför inte av undantagen i 3
kap. 6 § studiestödslagen.
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NN inkom den 29 november 2011 med ett intyg om slutförda arbetsmoment från
basåret.
Författningsbestämmelser
Enligt 3 kap. 6 § studiestödslagen (1999:1395) får studiemedel lämnas utan prövning
av den studerandes tidigare studieresultat. Detta gäller dock bara om
1. i fråga om studerande som avses i 2 § första stycket, om han eller hon tidigare
inte har varit inskriven vid någon läroanstalt eller utbildning som avses där,
2. i fråga om studerande som avses i 2 § andra stycket, om han eller hon tidigare
inte har varit inskriven vid någon läroanstalt eller utbildning som avses i 2 §
första stycket eller 2 kap. 2 §; studiemedel får dock alltid lämnas utan
föregående prövning inom ramen för sådan utbildning vid gymnasieskolan
som omfattas av ett förordnande enligt 2 kap. 2 §.
Enligt 3 kap. 7 § studiestödslagen ska det i andra fall än som anges i 6 § göras en
prövning av den studerandes tidigare studieresultat. Studiemedel får lämnas till en
studerande som har bedrivit sina tidigare studier i normal takt. Om det finns särskilda
skäl för det, får studiemedel lämnas även om den studerande inte har bedrivit sina
tidigare studier i normal takt.
Nämndens bedömning
NN beviljades för första gången studiemedel under läsåret 2010/11 för studier på ett
naturvetenskapligt basår vid en högskola. Beslutet ändrades senare till studier på
basåret under 21 veckor höstterminen 2010 och programstudier vid ett
universitet under 20 veckor vårterminen 2011.
Regleringen i 3 kap. 6 och 7 §§ studiestödslagen innebär att en studerande som inte
tidigare läst på eftergymnasial nivå inte ska resultatprövas för sådana studier på
gymnasienivå som föregår eftergymnasiala studier. Det är således bara de
eftergymnasiala studierna under vårterminen 2010 som ska resultatprövas.
Kravet på studieresultat under perioden är 18 högskolepoäng av studieåtagandet om
30 högskolepoäng. NN har redovisat 30 högskolepoäng och uppfyller således
studieresultatkravet.
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