ÖVERKLAGANDENÄMNDEN
FÖR STUDIESTÖD
.
The National Board of Appeal for Student Aid

BESLUT
2019-02-04

Sidan 1 av 3
Dnr: 2018-03525

Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 28 augusti 2018

Saken

Det högre bidragsbeloppet

Nämndens beslut
Nämnden beslutar att NN, för de aktuella studierna, har rätt till det högre
bidragsbeloppet under läsåret 2018/2019.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte om studiemedel för grundskolekurser vid Vuxenutbildningen under tiden
den 30 augusti 2018 – den 16 januari 2019 samt den 23 januari – den 11 juni 2019
och uppgav att han har läst på en annan grundskoleutbildning, att han inte slutförde
utbildningen samt att han inte har slutfört en utbildning på grundläggande nivå i ett
annat land.
CSN beviljade studiemedel med endast det generella bidragsbeloppet.
NN överklagade beslutet och anförde i huvudsak följande. Han har gått
introduktionsprogrammet på gymnasiet sedan han började på komvux utan uppehåll.
Han har rätt till det högre bidraget.
CSN överlämnade ärendet och upplyste om att CSN inte funnit skäl att ändra
beslutet.
CSN inkom, efter begäran från Överklagandenämnden, med ett yttrande. Av
yttrandet framgår att CSN anser att överklagandet bör bifallas. Vidare framgår bland
annat följande. Frågan i ärendet är om NN bedrivit oavbrutna studier på ett
introduktionsprogram i gymnasieskolan och därefter utan uppehåll övergått till studier
på grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning. Av utredningen framgår inte
att NN anmält att han vill avsluta utbildningen på introduktionsprogrammet utan att
slutföra den och det framgår inte heller att han uteblivit från utbildningen under mer
än en månad i följd. Att NN under vårterminen 2018 har haft ogiltig frånvaro i 24
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timmar från den 9 april 2018 fram till dess att terminen slutar den 15 juni 2018
innebär inte att han ska anses ha avbrutit sina studier på introduktionsprogrammet.
Tiden mellan det att han avslutar sina studier på introduktionsprogrammet i juni 2018
och påbörjar sina studier på grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning i
augusti 2018 uppgår inte heller till mer än fyra månader. CSN finner mot denna
bakgrund att NN ska anses ha bedrivit oavbrutna studier på ett introduktionsprogram
i gymnasieskolan och därefter utan uppehåll övergått till studier på grundläggande
nivå inom kommunal vuxenutbildning. NN har därför rätt till det högre bidraget utifrån
denna förutsättning.
NN har fått tagit del av CSN:s yttrande.

Författningsbestämmelser
Enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) får det högre bidragsbeloppet
lämnas från och med det kalenderår då den studerande fyller 25 år. Regeringen får,
enligt samma bestämmelse, meddela föreskrifter om att det högre bidragsbeloppet
får lämnas även till studerande som är yngre än 25 år och som har särskilt behov av
ett sådant stöd.
Av 3 kap 9 b § studiestödsförordningen framgår följande. Det högre bidragbeloppet
får lämnas för studier från och med det andra kalenderhalvåret det år som den
studerande fyller 20 år till och med det kalenderår då den studerande fyller 24 år om
den studerande har bedrivit oavbrutna studier på ett introduktionsprogram i
gymnasieskolan och därefter utan uppehåll
1. fortsätter att studera på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan, eller
2. övergår till studier på grundläggande eller gymnasial nivå inom kommunal
vuxenutbildning eller motsvarande utbildning i folkhögskola.
Det högre bidragsbeloppet får lämnas även om studierna har avbrutits eller om den
studerande har gjort ett uppehåll i studierna om det finns särskilda skäl.
Det högre bidragsbeloppet får lämnas till dess att den studerande får en
gymnasieexamen från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller ett intyg
om grundläggande behörighet till högskola eller yrkeshögskola från folkhögskola.
Det högre bidraget lämnas inom ramen för anvisade medel och i den ordning som
ansökningarna kommer in till Centrala studiestödsnämnden.
Enligt 6 kap. 1 a § Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd
(CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel ska en studerande anses ha bedrivit
oavbrutna studier på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan om han eller hon inte
1) har anmält att utbildningen ska avslutas utan att slutföras i enlighet med 12 kap.
4 § gymnasieförordningen (2010:2039), eller 2) anses ha avslutat utbildningen i
enlighet med 12 kap. 4 a § gymnasieförordningen.
Enligt 12 kap. 4 § gymnasieförordningen ska en elev som vill avsluta utbildningen
utan att slutföra den anmäla det till rektorn.
Enligt 12 kap. 4 a § första stycket gymnasieförordningen ska en elev som har
påbörjat en utbildning och därefter utan anmälan enligt 4 § har uteblivit från
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utbildningen under mer än en månad i följd, utan att detta har berott på sjukdom eller
beviljad ledighet, anses ha avslutat utbildningen.

Nämndens bedömning
Frågan i ärendet är om NN kan anses ha bedrivit oavbrutna studier på ett
introduktionsprogram och därefter, utan uppehåll, övergått till studier på
grundläggande nivå inom kommunal vuxenutbildning, så att han kan lämnas det
högre bidragsbeloppet för de nu aktuella studierna.
Av utredningen har framkommit att NN har studerat på ett introduktionsprogram från
höstterminen 2015 till och med vårterminen 2018, och att vårterminen avslutades
den 15 juni 2018. Det har vidare framkommit att NN påbörjade sina studier på
grundläggande nivå inom en kommunal vuxenutbildning i augusti 2018. NN får
därmed, trots att han haft viss ogiltig frånvaro, anses ha bedrivit sådana oavbrutna
studier att han har rätt till det högre bidragsbeloppet för sina grundskolestudier på
komvux under läsåret 2018/2019. Mot denna bakgrund finner nämnden, i likhet med
CSN, att överklagandet ska bifallas.

Hans Göran Åhgren
Christine Iversen
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