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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 10 september
2020

Saken

Studietakt

Överklagandenämndens beslut
Överklagandenämnden beslutar att NN har rätt till studiemedel för heltidsstudier för
vecka 34 år 2020–vecka 1 år 2021. Överklagandet avslås i övrigt.
Överklagandenämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte
överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte om studiemedel för heltidsstudier för att läsa 100 poäng på gymnasienivå under perioden den 17 augusti 2020–den 1 januari 2021 och 60 högskolepoäng
under perioden den 24 augusti 2020–den 6 juni 2021.
CSN beviljade, den 18 augusti 2020, studiemedel för heltidsstudier för vecka 34 år
2020–vecka 22 år 2021.
NN meddelade därefter att han, den 2 september 2020, avbrutit studierna på
gymnasienivå.
CSN ändrade, den 10 september 2020, beviljningen till studiemedel för heltidsstudier
för vecka 34–39 år 2020 och till studiemedel för 75 procent av heltid för vecka 40 år
2020–vecka 2 år 2021. Beviljningen för vecka 3–22 år 2021 ändrades inte. Av beslutet framgår att NN inte längre kan få studiemedel för sina gymnasiestudier, eftersom
han avbröt studierna den 2 september 2020, samt att hans studier inte ger rätt till
studiemedel för den studietakt han har sökt.
NN överklagade beslutet och anförde i huvudsak att han studerar heltid på
universitetet under höstterminen 2020 och att han önskar studiemedel för heltidsstudier även för vecka 40 år 2020–vecka 2 år 2021.
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CSN överlämnade ärendet med ett yttrande och redogjorde för omständigheterna i
ärendet.
CSN lämnade därefter, på nämndens begäran, in ett tilläggsyttrande och anförde
sammanfattningsvis följande. CSN bedömde, i beslutet av den 10 september 2020,
att studietakten, för tiden efter avbrottet på gymnasienivå, beräknas utifrån det antal
poäng som återstår i relation till veckorna i hela studieperioden. Studierna vid de
olika utbildningarna överlappade, trots avbrottet, varandra med mer än en vecka
varför huvudregeln om genomsnittsberäkning vid parallella studier tillämpades.
30 högskolepoäng under en total studietid om 22 veckor motsvarar, i snitt, 1,36 högskolepoäng per vecka och studiemedel beviljades därför för en studietakt om
75 procent av heltid.
CSN konstaterar att det saknas tydligt stöd för hur reglerna ska tolkas och hur
studietakten ska beräknas efter avbrott på kurser som bedrivs parallellt inom olika
utbildningsnivåer. CSN gör därför följande bedömning. För tiden, från och med
kalenderveckan efter avbrottsveckan, beräknas studietakten genom att omfattningen
på de resterande kurserna ställs i förhållande till hela studieperioden. Det kan hända
att det, efter att kurser har avbrutits, endast återstår studier som hör till avdelning B2 i
bilagan till studiestödsförordningen. I sådant fall bör studietakten, för tiden efter
avbrottet, beräknas utifrån den återstående studieomfattningen och den totala studieperioden för de återstående kurserna och enligt bestämmelserna i 2 kap. 1 § CSNFS
2001:1. Detta eftersom inga parallella studier återstår för tiden efter avbrottet. NNs
studieåtagande om 30 högskolepoäng under 21 veckor, vecka 35 år 2020–vecka 2
år 2021, ger rätt till studiemedel för heltidsstudier under 20 veckor, från och med den
kalendervecka då studierna vid högskolan inleddes och 20 veckor framåt. CSN
bedömer således att NN har rätt till studiemedel för heltidstudier till och med vecka 1
år 2021.
NN har fått tillfälle att lämna synpunkter med anledning av CSN:s yttranden, men han
har inte hörts av.

Författningsbestämmelser
Av 3 kap. 5 § studiestödslagen (1999:1395) framgår följande. Studiemedel får
lämnas för varje vecka då den studerande bedriver studier på minst halvtid.
Studierna måste dock pågå under en sammanhängande tid om minst tre veckor.
Studiemedel får lämnas bara för sådan del av studietid som omfattas av den
kursplan eller motsvarande som gäller för utbildningen.
Av 3 kap. 11 § studiestödslagen framgår följande. Studiemedel får lämnas med ett
belopp som för varje vecka då den studerande har rätt till studiemedel utgör
1. 5,74 % av prisbasbeloppet vid studier på heltid,
2. 4,31 % av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 % men mindre än 100 % av
heltid, och
3. 2,87 % av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 % men mindre än 75 % av
heltid.
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Av 3 kap. 4 § studiestödsförordningen (2000:655) framgår att vid högskolestudier
motsvarar en och en halv högskolepoäng en veckas studier på heltid.
Av 2 kap. 2 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning framgår följande. Inom
kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna beräknas 20 verksamhetspoäng för en veckas heltidsstudier eller för validering av kunskaper av motsvarande omfattning.
I 2 kap. 1 b § CSNFS 2001:1 anges följande. Under en studieperiod kan heltidsstudiemedel lämnas för så många veckor som motsvarar antalet högskolepoäng
under perioden dividerat med 1,5.
Första stycket gäller inte om det faktiska antalet veckor under studieperioden
1. understiger antalet veckor enligt första stycket, eller
2. överstiger antalet veckor enligt första stycket med mer än två veckor och med
mer än 14 procent.
I de fall som avses i andra stycket 1 lämnas heltidsstudiemedel för det faktiska
antalet veckor under studieperioden. I de fall som avses i andra stycket 2 kan
heltidsstudiemedel inte lämnas.
Av 3 kap. 6 § CSNFS 2001:1 framgår följande. För utbildningsformer där det inte är
reglerat vad som är att anse som studier på hel respektive deltid ska läroanstalten
meddela studietakten till CSN. För övriga utbildningar beräknas studietakten genom
att studieomfattningen under en hel studieperiod ställs i relation till antalet veckor
under samma tidsperiod. Om studier bedrivs vid olika utbildningar samtidigt
(parallella studier), görs motsvarande beräkning av studietakten genom att den
sammanlagda studieomfattningen ställs i relation till den totala studieperiodens
längd.
I 3 kap. 7 § CSNFS 2001:1 anges följande. Om studierna bedrivs med olika studietakt under skilda delar av en studieperiod, lämnas studiemedel utifrån den genomsnittliga studietakten. Studiemedel kan dock lämnas för olika studietakt under skilda
delar av en studieperiod, om
1. den studerande begär det, och
2. det gäller klart avgränsningsbara utbildningsavsnitt med olika studietakt.
I 3 kap. 8 § CSNFS 2001:1 anges att om en studerande avbryter en kurs, lämnas
studiemedel för tiden efter den kalendervecka som avbrottet skett med hänsyn till
den för övriga kurser genomsnittliga studietakten för hela studieperioden.

Överklagandenämndens bedömning
I ärendet är klarlagt att NN, vid studieperiodens början, hade ett studieåtagande om
100 verksamhetspoäng och 30 högskolepoäng under en period om 22 veckor under
höstterminen 2020, vecka 34 år 2020–vecka 2 år 2021. Det var därför, vid beslutstillfället den 18 augusti 2020, fråga om studier som bedrevs vid olika utbildningar
samtidigt (parallella studier), varför studietakten beräknades genom att den sammanlagda studieomfattningen ställdes i relation till den totala studieperiodens längd.
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Det är vidare klarlagt att NN avbröt sina studier på gymnasienivå den 2 september
2020. Med hänsyn till att NN påbörjade sina studier på högskolenivå den 24 augusti
2020 överlappade studierna vid de båda utbildningarna, trots avbrottet, varandra
med mer än en vecka. CSN har anfört att det saknas tydligt stöd för hur reglerna ska
tolkas och hur studietakten ska beräknas efter avbrott på kurser som bedrivs
parallellt inom olika utbildningsnivåer.
Överklagandenämnden konstaterar att förutsättningarna för beräkningen av studietakt i huvudsak regleras i CSN:s föreskrifter. I det aktuella ärendet återstår, efter
kursavbrottet på gymnasienivå endast studier på högskolenivå. Med tillämpning av
3 kap. 8 § CSNFS 2001:1 finner överklagandenämnden att NNs rätt till studiemedel,
för tiden efter studieavbrottet på gymnasienivå, ska beräknas utifrån ett återstående
studieåtagande om 30 högskolepoäng under hela studieperioden om 22 veckor, dvs.
vecka 34 år 2020–vecka 2 år 2021.
För studier på högskolenivå kan under en studieperiod – med tillämpning av 2 kap.
1 b § första stycket CSNFS 2001:1 – lämnas heltidsstudiemedel för så många veckor
som motsvarar antalet högskolepoäng under perioden dividerat med 1,5; förutsatt att
vissa villkor är uppfyllda.
NNs studieåtagande om 30 högskolepoäng dividerat med 1,5 motsvarar 20 veckor
med heltidsstudiemedel och han kan därmed, med hänsyn till att den faktiska studietiden är 22 veckor, beviljas heltidsstudiemedel för 20 veckor. NN ska därför, mot
beaktande av att han är beviljad studiemedel för vecka 34 år 2020 för sina studier på
gymnasienivå, beviljas studiemedel för heltidsstudier för totalt 21 veckor; nämligen
vecka 34 år 2020–vecka 1 år 2021.
Överklagandet ska i enlighet med vad som angivits i det föregående därmed delvis
bifallas.

Robert Schött
Stefan Öberg
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Beslutet har fattats av: Eva Gullfeldt, ordförande, Robert Schött, myndighetschef,
Anita Enocksson, Hans Eklund, Sebastian Hasselström, Jessica Levin och Christer
Bergqvist
Föredragande: Stefan Öberg
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