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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens (CSN)
beslut den 26 maj 2020

Saken

Det högre bidragsbeloppet

Nämndens beslut
Nämnden bifaller överklagandet. Det ankommer på CSN att pröva ansökan med
denna förutsättning.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte om studiemedel för gymnasiestudier vid en vuxenutbildning under tiden den
11 maj – den 12 juni 2020 och uppgav att hon aldrig gått i skolan. I samband med
ansökan bifogade NN ett utdrag från Hermods.
CSN beviljade studiemedel med endast det generella bidragsbeloppet och meddelade
att NN inte kan få det högre bidragsbeloppet för unga eftersom hon haft ett längre
uppehåll i sina studier mellan den 27 december 2019 – den 10 maj 2020.
NN överklagade beslutet och anförde i huvudsak följande. Studieuppehållet på mer än
fyra månader beror på att hon fick barn i januari och har varit mammaledig. Nu vill hon
tillbaka till skolan och börja studera igen. Pappan ska vara hemma med barnet. Hon
anses sig ha rätt till det högre bidraget. Hon har varit inskriven i jobbgarantin hos
Arbetsförmedlingen och har ingen utbildning från hemlandet eller Sverige.
CSN överlämnade ärendet och upplyste om att CSN inte funnit skäl att ändra beslutet.
CSN inkom därefter på nämndens begäran med ett yttrande.
Nämnden begärde därefter ett tilläggsyttrande av CSN:s rättsavdelning, av vilket
följande framgår. NN har sedan hon avslutade sina studier vid introduktionsprogram
studerat på Komvux. Uppehållen mellan hennes studieperioder har samtliga varit
kortare än fyra månader med undantag för perioden den 28 december 2019 – den 10
maj 2020. Detta uppehåll förklaras dock av att NN fick barn den 17 januari 2020 och
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att hon därefter var föräldraledig. Föräldraledighet är en omständighet som den
studerande inte kunnat råda över. CSN anser därför att föräldraledighet kan utgöra ett
sådant särskilt skäl som gör att det högre bidragetsbeloppet kan beviljas, trots att den
studerande gjort ett studieuppehåll på fyra månder eller mer. CSN anser att
överklagandet ska bifallas.
NN har fått möjlighet att lämna synpunkter på CSN:s yttrande och har muntligt
meddelat att hon inte har något ytterligare att tillägga.
Av handlingar i ärendet framgår att NN studerat på introduktionsprogram i
gymnasieskolan till och med den 15 juni 2018. Hon har därefter studerat på
grundläggande och gymnasial nivå vid kommunal vuxenutbildning från och med den
30 juli 2018 fram till och med den 27 december 2019. NN påbörjade gymnasiestudier
vid vuxenutbildningen den 11 maj 2020.

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 meddelar,
enligt samma bestämmelse, 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 bidragsbeloppet
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.
Av 6 kap. 1 b § CSNFS 2001:1 framgår att en studerande ska anses ha bedrivit
studier utan uppehåll om han eller hon inte har gjort ett studieuppehåll som uppgår till
fyra månader eller mer.
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Nämndens bedömning
Av 3 kap. 9 b § studiestödsförordningen framgår, som även redovisats i det föregående avsnittet, att det högre bidragsbeloppet får lämnas om den studerande har bedrivit
oavbrutna studier på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan och därefter utan
uppehåll fortsätter att studera på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan, eller
övergår till studier på grundläggande eller gymnasial nivå inom kommunal vuxenutbildning eller motsvarande utbildning i folkhögskola. Det framgår även att en studerande ska anses ha bedrivit studier utan uppehåll om han eller hon inte har gjort ett
studieuppehåll som uppgår till fyra månader eller mer och, slutligen, att 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.
Av utredningen i ärendet har framkommit att NN bedrivit grundläggande och
gymnasiala studier vid en kommunal vuxenutbildning till och med den 27 december
2019 och att hon påbörjat gymnasiestudier vid vuxenutbildningen den 11 maj 2020.
NN har därmed gjort ett studieuppehåll som uppgår till fyra månader eller mer. Hon
kan därför inte anses ha bedrivit studier utan uppehåll på det sätt som krävs för att det
högre bidragsbeloppet ska kunna lämnas henne. Frågan är då om det finns sådana
särskilda skäl som krävs för att ändå lämna NN det högre bidragsbeloppet.
NN:s uppehåll förklaras av att hon fick barn den 17 januari 2020 och att hon därefter
varit föräldraledig till och med den 10 maj 2020. Nämnden finner att denna
omständighet – i ett fall som detta – är tillräcklig för att det ska anses finnas sådana
särskilda skäl som, enligt 3 kap. 9 b § andra stycket studiestödsförordningen, krävs för
att det högre bidragsbeloppet ska kunna lämnas henne under perioden den 11 maj –
den 12 juni 2020. Överklagandet ska därför bifallas och det får ankomma på CSN att
pröva ansökan med denna förutsättning.

Robert Schött
Johanna Gidlöf

Beslutet har fattats av Eva Gullfeldt, ordförande, Robert Schött, myndighetschef, Hans
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