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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 19 januari 2016

Saken

Utbetalning

Nämndens beslut
Nämnden avslår överklagandet.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte om studiemedel för fortsatta studier i Storbritannien, under läsåret
2015/2016. I samband med sin ansökan uppgav NN bl.a. att han behöver
studiemedlet utbetalat i en klumpsumma, eftersom han har en hyra att betala. – NN
bifogade ett hyresavtal, av vilket framgår att hyran betalas månadsvis med ett
månadsbelopp i förskott.
CSN beviljade studiemedel, bidrag och lån, enligt ansökan. CSN avslog ansökan om
att få hela studiemedlet utbetalt innan studierna börjar med hänvisning till att NN inte
skickat in intyg som visar att han har skäl att få pengarna utbetalade innan
studiestart. CSN anförde vidare att det av inskickat hyreskontrakt framgår att NN kan
betala sin hyra månadsvis och att han därmed visat att han inte har höga inledande
kostnader, så som flera hyror och depostition som måste vara betald i början av
vårterminen 2016.
NN överklagade beslutet och anförde i huvudsak följande. Han behöver hela
studiemedlet på en gång, innan terminstart, eftersom han måste betala hyran och
räkningar. Det kostar även pengar, (£7 varje månad) att göra en överföring till hans
konto i Skottland, vilket är pengar han skulle kunna ha till annat.
CSN överlämnade ärendet och upplyste om att CSN inte har funnit skäl att ändra
beslutet.
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Författningsbestämmelser
Bestämmelser om utbetalning av studiemedel finns i 3 kap. 30 § studiestödslagen
(1999:1395), samt i 3 kap. 39 § studiestödsförordningen (2000:655).
Enligt 3 kap. 39 § studiestödsförordningen sker utbetalning av studiemedel
förskottsvis varje månad. Enligt samma bestämmelse får utbetalning göras på annat
sätt om det finns särskilda skäl. Vidare anges att CSN får meddela närmare
föreskrifter om utbetalning av studiemedel.
Enligt 3 kap. 25 b § andra stycket 4 studiestödsförordningen får CSN meddela
föreskrifter om utbetalning av studiemedel för utlandsstudier.
Av 16 kap. 1 a § CSNFS 2001:1 framgår följande. Bestämmelser om att utbetalning
av studiemedel vid studier i Sverige sker förskottsvis varje månad finns i 3 kap. 39 §
studiestödsförordningen. Vid utlandsstudier sker utbetalning av studiemedel
förskottsvis varje månad, om inte annat följer av 4 a §.
Av 16 kap. 4 § CSNFS 2001:1 framgår följande. Med undantag av den första
utbetalningen för en studiestödsperiod betalas studiemedel ut den 25:e i månaden.
Om denna dag inte är en bankdag, görs utbetalningen närmast föregående bankdag.
Studiestödsperiodens första utbetalning görs tidigast den första dagen i
studiestödsperioden. Om studiemedel betalas ut på annat sätt än förskottsvis varje
månad enligt 4 a §, kan utbetalning dock göras tidigast tre veckor före
studiestödsperiodens början.
Av 16 kap. 4 a § CSNFS 2001:1 framgår följande. Vid utlandsstudier får studiemedel
i form av merkostnadslån betalas ut på annat sätt än förskottsvis varje månad om
den studerande kan visa att han eller hon, före den tidpunkt studiemedel annars
skulle ha betalats ut, måste bekosta sådant som lånet är avsett att täcka.
Studiemedel får även betalas ut på annat sätt, om det finns särskilda skäl.

Nämndens bedömning
Frågan i ärendet är om det, enligt 16 kap. 4 a § 2 stycket CSNFS 2001:1, finns
särskilda skäl att betala ut det ordinarie studiemedlet på annat sätt än förskottsvis
varje månad.
Enligt nämndens mening bör det finnas särskilda skäl att betala ut det ordinarie
studiemedlet på annat sätt än förskottsvis varje månad, om den studerande kan visa
att han eller hon, före den tidpunkt studiemedel annars skulle ha betalats ut, har
sådana höga inledande levnadskostnader som lånet är avsett att täcka. Nämnden
konstaterar dock att det i förevarande fall inte har framkommit annat än att NN:s hyra
ska betalas månadsvis, liksom att den uppgivna kostnaden för överföring av pengar
är månatlig. NN har således inte visat att han, före den tidpunkt studiemedel annars
skulle ha betalats ut, har sådana höga inledande levnadskostnader som nyss sagts.
Det föreligger därmed inte särskilda skäl att betala ut studiemedlet på annat sätt än
förskottsvis varje månad. Överklagandet ska därför avslås.

ÖKS

Sidan 3 av 3
Dnr: 2016-00276

Hans Göran Åhgren
Anni Tuliv

Beslut har fattats av Charlotte Waas, ordförande, Anita Enocksson, vice ordförande,
Hans Göran Åhgren, direktör, samt ledamöterna Johan Borre, Hans Eklund, Eva
Gullfeldt, Mikael Herjevik och Birgitta Åkerman
Föredragande: Anni Tuliv
Kopia till CSN

