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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 30 november 2011

Saken

Studietakt

Nämndens beslut
Nämnden besluter att NN ska beviljas studiemedel för studier om 75 procent av
heltid under 25 veckor.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN var beviljad studiemedel 75 procent av heltid under 21 veckor (vecka 27 – 47 år
2011) för att läsa 350 poäng. Han hade av CSN godkända ledigheter för vård av barn
23 dagar under perioden (den 12-17 augusti, den 31 oktober – den 6 november och
den 8-17 november). På grund av ledigheterna förlängde han studietiden först med
tre veckor och därefter med ytterligare en vecka och sökte förlängt studiemedel till
och med vecka 51.
CSN ändrade beviljningen till 75 procent av heltid 19 veckor (vecka 27 – 45) och
halvtid sex veckor (vecka 46 – 51). CSN anförde att en vecka men inte fyra kan
borträknas på grund av ledighet för vård av barn.
NN överklagade den 8 december 2011 beslutet och anförde i huvudsak att tiden han
har avstått från studier på grund av vård av barn täcker förlängningen.
CSN överlämnade ärendet den 14 december 2011 och anförde bland annat följande.
Enligt huvudregeln ska studietakten beräknas genom att studieomfattningen under
en hel studieperiod ställs i relation till antalet veckor under samma studieperiod. För
undantag krävs att frånvaron är godkänd och att studieperioden har förlängts med
högst lika många veckor som den godkända perioden motsvarar.
CSN – som tillfrågats om författningsstödet för att vid beräkning av studietakt räkna
med sådana dagar då en studerande haft ledigt för vård av barn – inkom den 31
januari 2012 med ett nytt yttrande. CSN besvarade inte den ställda frågan, men
förordade i yttrandet att samma metod används som vid avskrivning av studielån,
dvs. att endast sammanhängande frånvaroperioder om minst sju dagar beaktas.
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Författningsbestämmelser
Regler om rätt till studiemedel under sjukdom, ledighet för tillfällig vård av barn och
ledighet för vård av närstående finns i 3 kap. 24 § studiestödslagen (1999:1395) och
3 kap. 26 – 32 f §§ studiestödsförordningen (2000:655).
Av 3 kap. 11 § studiestödslagen framgår att studiemedel får lämnas med belopp för
heltidsstudier vid heltidsstudier, med belopp för studier 75 procent av heltid vid
studier på minst 75 procent men mindre än 100 procent av heltid och med belopp för
halvtid vid studier på minst 50 procent men mindre än 75 procent av heltid.
Enligt 2 kap. 2 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning beräknas inom
kommunal vuxenutbildning 20 verksamhetspoäng för en veckas heltidsstudier eller
för validering av kunskaper av motsvarande omfattning.
Enligt 3 kap. 3 § CSNFS 2001:1 beräknas studietakten genom att studieomfattningen
under en hel studieperiod ställs i relation till antalet veckor under samma tidsperiod.
Nämndens bedömning
Nämnden har i ett tidigare beslut, den 12 december 2011, dnr 2011-04519, godtagit
att CSN också för reducering av antalet förbrukade studiemedelsveckor använder
principerna som gäller avskrivning av studielån på grund av sjukdom eller ledighet.
Det har där rört sig om en tillämpning till den studerandes fördel, eftersom
studiestödsförfattningarna egentligen inte innehåller någon regel om att förbrukade
veckor ska reduceras.
När det gäller beräkning av studietakt är emellertid förhållandet det motsatta.
Utgångspunkten måste vara att en godkänd sjuk- eller ledighetsperiod inte ska
medräknas när studietakten beräknas. Det finns inte något stöd i författning för att
inskränka tillämpningen till den studerandes nackdel till att bara gälla längre sjuk- och
ledighetsperioder. En sådan inskränkning ska då inte heller ske. Istället ska varje dag
i en sjuk- eller ledighetsperiod beaktas.
NN:s studier omfattar 350 poäng och studietiden omfattar (176-23=) 153 dagar.
Studietakten är då i genomsnitt cirka 16 poäng per vecka, dvs. i intervallet 75 – 100
procent av heltid. NN kan få studiemedel för 75 procent av heltid.
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