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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 2 januari 2014

Saken

Prövning av studieresultat

Nämndens beslut
Nämnden beslutar att NN:s studieresultat ger rätt till studiemedel från
terminens början. 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 vid folkhögskola under tiden 13 januari – 7
november 2014 och anförde följande om sina tidigare studier. Han fick aldrig någon
examen eftersom alla uppgifter inte blev gjorda. Han gick dock på alla lektioner och
klarade allt som han hade intresse för. I hans bransch är man inte heller intresserad
av betyg utan av riktiga arbetsprov och han fick precis det jobb han ville efter
utbildningen.
CSN avslog ansökan med motiveringen att NN inte följt sina tidigare studier vid en
KY-utbildning i den takt som står i studieplanen. CSN anförde vidare att NN måste
visa att han uppnått resultat enligt sin utbildningsplan i 40 veckor för att kunna få
studiemedel igen.
NN överklagade beslutet den 10 januari 2014 och bifogade betygsrapport från den
tidigare KY-utbildningen daterad den 16 december 2013 och anförde bl.a. följande.
Han gick hela utbildningen och fick arbete efteråt trots att han fick IG på några
kurser.
CSN fattade ett nytt beslut den 15 januari 2014 och anförde att NN måste visa att
han uppnått resultat enligt sin utbildningsplan i fyra veckor för att få studiemedel igen.
CSN överlämnade ärendet utan yttrande den 17 januari 2014.
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NN kompletterade ärendet den 17 februari 2014 med studieintyg utfärdat den 11
februari 2014, enligt vilket han har studerat med godkänt resultat på kursen så långt
den är gången sedan starten, vilket nu motsvarar femte veckan in på kursen.
CSN har den 26 februari 2014 yttrat sig i ärendet och i huvudsak anfört följande. NN
har uppnått tillräckliga resultat under vecka sex, alltså fyra veckor in på den nya
studieperioden och bör därmed ha rätt till studiemedel från studiestart. Vid
kommande resultatprövning kommer inte resultaten från de nu medräknade veckorna
på folkhögskolan att ses som förbrukade.

Författningsbestämmelser
Enligt 3 kap. 7 § studiestödslagen (1999:1395) får studiemedel lämnas till en
studerande som har bedrivit sina tidigare studier i normal takt. Om det finns särskilda
skäl för det eller om det är fråga om äldre studieresultat, får studiemedel – enligt
samma bestämmelse – lämnas även om den studerande inte har bedrivit sina
tidigare studier i normal takt.
Av 3 kap. 5 a § studiestödsförordningen (2000:655) framgår att med äldre
studieresultat avses resultat från perioder med studiemedel som har avslutats för
mer än tio år sedan.
Av 3 kap. 5 § samma förordning framgår att centrala studiestödsnämnden får
meddela föreskrifter för verkställighet av 3 kap. 7 § studiestödslagen om studiemedel
med prövning av studieresultat.
Av 4 kap. 18 § CSNFS 2001:1 framgår att normal studietakt för en kvalificerad
yrkesutbildning är att uppnå studieresultat i den takt som utbildningsplanen
föreskriver, men att mindre och tillfälliga förseningar dock kan accepteras.
Av 4 kap. 6 § CSNFS 2001:1 framgår att vid ansökan om studiemedel för en ny
studieperiod får studieresultat som en studerande uppnår senast fyra veckor in på
denna period läggas till studieresultaten för den senaste beviljningsperioden. Av
bestämmelsen framgår även att dessa studieresultat då inte får medräknas när
studieresultaten från denna period senare ska prövas.

Nämndens bedömning
NN beviljades senast studiemedel under 40 veckor läsåret 2006/2007. Han har under
denna period inte följt sina studier i den takt som står i studieplanen. Fråga är inte om
en mindre och tillfällig försening. NN uppfyller således inte studieresultatkravet.
Av skolans intyg framgår att NN på den nuvarande utbildningen har klarat fyra
veckors studier enligt utbildningsplanen. Studieresultaten får således läggas till den
senaste beviljningsperiodens studieresultat. Studieresultatet ger då rätt till
studiemedel från den sökta periodens början. Det ankommer på CSN att i övrigt
pröva ansökan.
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Hans Göran Åhgren
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Beslut har fattats av Charlotte Waas, ordförande i nämnden, Anita Enocksson, vice
ordförande, Hans Göran Åhgren, direktör, samt ledamöterna Johan Borre, Hans
Eklund, Eva Gullfeldt, Mikael Herjevik och Birgitta Åkerman
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