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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 13 februari 2013

Saken

Studiestödsperiod

Nämndens beslut
Nämnden beslutar att beviljningsbeslutet av den 19 januari 2013 ska gälla.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte om studiemedel för att inom ramen för en utbildning till högskoletekniker
vid Högskolan i Borås läsa 30 högskolepoäng under 20 veckor (vecka 36-03)
höstterminen 2012 och 30 högskolepoäng under 20 veckor (vecka 4-23) vårterminen
2013.
CSN beviljade den 19 januari 2013 studiemedel fyra veckor (vecka 52-03) för
höstterminen och 20 veckor (vecka 4-23) för vårterminen. Beslutet grundades på att
NN vecka 51 uppnådde kravet på studieresultat för föregående beviljningsperiod.
CSN beslutade den 13 februari 2013 att inte längre bevilja studiemedel för vecka 52
– 03. Beslutet grundades på att NN inte varit registrerad att läsa några kurser dessa
fyra veckor.
NN överklagade den 18 februari 2013 beslutet.
CSN överlämnade ärendet utan yttrande den 22 februari 2013.
NN var registrerad att läsa första året på en utbildning till högskoletekniker i energioch processteknik. Läsåret omfattar 30 högskolepoäng per termin enligt
utbildningsplanen. NN:s kursregistreringar omfattar 30 högskolepoäng vecka 36 – 51
och 42 högskolepoäng vecka 4 – 23.
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Författningsbestämmelser
Enligt 3 kap. 5 § studiestödslagen (1999:1395) får studiemedel lämnas för varje
vecka då den studerande bedriver studier på minst halvtid. Studierna måste dock
pågå under en sammanhängande tid om minst tre veckor. Studiemedel får lämnas
bara för sådan del av studietid som omfattas av den kursplan eller motsvarande som
gäller för utbildningen. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om att studiemedel får lämnas för annan tid än då den
studerande bedriver studier.
Enligt 3 kap. 4 a § studiestödsförordningen (2000:655) får, vid högskolestudier på ett
utbildningsprogram som omfattar 60 högskolepoäng under ett normalstudieår,
studiemedel lämnas för studier på heltid under 40 veckor även om studierna bedrivs
under ett färre antal veckor, dock minst 36 veckor. Detta gäller bara för studier på
1. utbildningsprogram som före den 1 januari 2010 har haft ett sådant upplägg, eller
2. utbildningsprogram med ett sådant upplägg som har startat den 1 januari 2010
eller senare, dock längst för studier till och med utgången av 2014.
CSN får meddela föreskrifter om för vilka utbildningsprogram som studiemedel ska
kunna lämnas enligt regeln.
I en bilaga till CSNFS 2001:1 förtecknas utbildningsprogram där studiemedel får
lämnas för annan tid än då den studerande bedriver studier. Utbildningen till
högskoletekniker i energi- och processteknik vid Högskolan i Borås finns upptagen i
den del av förteckningen som avser första punkten i förordningsbestämmelsen.

Nämndens bedömning
Huvudprincipen i studiestödssystemet är att en studerande kan beviljas studiemedel
enbart för sådan del av studietid som omfattas av den kursplan eller motsvarande
som gäller för utbildningen. Undantaget i 3 kap. 4 a § studiestödsförordningen gäller
vid studier på vissa utbildningar.
Den aktuella utbildningen är upplagd med ett läsår som omfattar 60 högskolepoäng
under 16 veckor för höstterminen och 20 veckor för vårterminen. Med stöd av
undantagsbestämmelsen kan studiemedel beviljas inte bara för de 36 studieveckorna
utan också för de fyra veckorna mellan terminerna. Den omständigheten att NN av
annan anledning inte beviljats studiemedel för de 16 första veckorna av läsåret
betyder inte att han ska vägras studiemedel för de fyra veckorna mellan terminerna.
Överklagandet ska därför bifallas.

Mats Törnered
Marie Gyll
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Beslut har fattats av Bertil Ekholm, ordförande Charlotte Waas, vice ordförande, Mats
Törnered, direktör, samt ledamöterna Natalia Glowniak, Marie-Louise Holmberg,
Margareta Lindhagen, Ulrika Lindmark och Christian Sjöstrand
Föredragande: Marie Gyll
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