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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 29 april 2013

Saken

Studietid

Nämndens beslut
Nämnden beslutar att studietiden är tillräcklig för beviljning av studiemedel.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte om studiemedel för en språkkurs i Kairo under perioden den 16 juni –
den 12 september 2013 och uppgav att hon även läser på universitet här hemma, de
två sista veckorna av språkkursen kommer att överlappa studierna i Sverige.
CSN avslog ansökan med motivering att studietiden är kortare än 13 veckor i följd.
NN överklagade den 2 maj 2013 CSN:s beslut och anförde i huvudsak att kurstiden
är 13 hela skolveckor i Egypten.
CSN överlämnade ärendet den 8 maj 2013 och inkom den 21 maj 2013 med ett
yttrande. CSN föreslog i yttrandet att överklagandet ska bifallas.

Författningsbestämmelser
Av 3 kap. 5 § studiestödslagen (1999:1395) framgår att studiemedel får lämnas för
varje vecka då den studerande bedriver minst halvtidsstudier. Studiemedel får
lämnas bara för sådan del av studietid som omfattas av den kursplan eller
motsvarande som gäller för utbildningen.
Av 3 kap. 4 § studiestödsförordningen (2000:655) framgår att med vecka avses en
hel kalendervecka. Om studietiden inte är uttryckt i ett antal veckor och utbildningen
inte pågår hela den första och sista kalenderveckan, ska studietiden anses omfatta
.
Postadress

Box 110
871 23 Härnösand

.
Besöksadress

Backgränd 9

Telefon

0611-34 75 00

Telefax

E-post

0611-34 75 70

registrator@oks.se

ÖKS

Sidan 2 av 2
Dnr: 2013-01809

ytterligare en hel kalendervecka om studietiden under den första och sista veckan
sammanlagt uppgår till minst sju dagar.
Enligt 3 kap. 21 § studiestödsförordningen får studiemedel lämnas vid studier i ett
land utanför EES eller Schweiz om studierna bedrivs på heltid och pågår under minst
13 veckor. Studiemedel får dock lämnas även för studier som
1. inte bedrivs på heltid men på minst 50 procent av heltid, om det finns särskilda
skäl, eller
2. pågår under mindre än 13 men minst tre veckor, om studierna kan tillgodoräknas
helt som en del av en utbildning enligt högskolelagen (1992:1434) vid en svensk
läroanstalt eller som en del av en motsvarande utbildning vid en läroanstalt inom
EES eller i Schweiz inom ramen för ett utbytesprogram.
Enligt 2 kap. 2 § CSNFS 2001:1 ska studietiden anses omfatta hela veckan, om
studierna under den första eller den sista kalenderveckan i en studieperiod pågår
under alla veckodagar med undantag för lördag, söndag eller annan helgdag.

Nämndens bedömning
Med kalendervecka avses i Sverige och många andra länder en sjudagarsperiod
som börjar med en måndag och slutar med en söndag. I andra länder – däribland
Egypten – börjar veckan med en söndag och avslutas med en lördag.
Vid beräkning av antalet studieveckor i ett land där arbetsveckan påbörjas på
söndagar bör enligt nämndens mening hjälpregeln i 2 kap. 2 § CSNFS 2001:1
tillämpas på så sätt att studietiden anses omfatta hela veckan om studierna den sista
veckan pågår söndag till torsdag med undantag för lokala helgdagar.
En sådan tillämpning innebär att NN:s studier från och med söndagen den 16 juni till
och med torsdagen den 12 september 2013 omfattar 13 hela veckor. Överklagandet
ska därför bifallas.
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