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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 21 oktober 2020

Saken

Studietakt

Överklagandenämndens beslut
Överklagandenämnden avslår överklagandet.
Överklagandenämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § tredje stycket studiestödslagen
inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte om halvtidsstudiemedel för att läsa en kurs med 25 procents studietakt
vid Wendelsbergs folkhögskola under tiden den 21 september–den 18 december
2020, samt för att läsa en kurs med 25 procents studietakt vid Malungs folkhögskola
under tiden den 23 september–den 18 december 2020.
CSN avslog ansökan med motiveringen att studietakten är för låg för att grunda rätt
till studiemedel. CSN uppgav även att NN måste läsa på minst 50 procent för att
kunna få studiemedel, vilket innebär att de kurser som hon ska läsa måste ha
samma start- och slutdatum när hon studerar på två stycken 25 procentskurser.
NN överklagade beslutet och anförde i huvudsak följande. Vid kontakt med Wendelsbergs folkhögskola, Malungs folkhögskola och CSN så har hon kontrollerat att
hennes studier skulle fungera som halvtidsstudier och att hon skulle ha rätt till
studiemedel. I kursbeskrivningarna står det 25 procent och på CSN:s hemsida står
det att man kan söka studiemedel om 50 procent. Hon tror att hon kan få extrauppgifter att göra om hon måste komma upp i procent. Hon anser att hon har rätt till
halvtidsstudiemedel under veckorna 39–48 år 2020.
CSN överlämnade ärendet och inkom därefter, på nämndens begäran, med ett
yttrande där de bland annat anförde följande. NNs studieperiod pågår under perioden
den 21 september–den 18 december 2020, vilket motsvarar en period om 13
kalenderveckor. För att avgöra takten ska den sammanlagda studieomfattningen
under studieperioden ställas i relation till antalet veckor under perioden. Vid studier
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på folkhögskola avses med vecka en hel kalendervecka. NNs studier vid Wendelsbergs folkhögskola pågick under 13 hela kalenderveckor med en studieomfattning
om 25 procent. Studierna vid Malungs folkhögskola har emellertid en studietid som
innebär att dessa studier, i sig, endast skulle ge rätt till studiemedel i 12 veckor. NN
har således inte studerat i minst 50 procent av heltid under hela sin studieperiod.
Studier vid folkhögskola är en icke-poängsatt utbildning. För att kunna göra en
beräkning av takten kan procentsatserna vid folkhögskolestudier omvandlas till
poäng, exempelvis komvuxpoäng. Heltidsstudier vid komvux motsvarar 20 poäng per
vecka. En studietakt om 25 procent per vecka vid komvux motsvarar således 5
poäng per vecka. En studieomfattning om 25 procent av heltid under perioden den
21 september–den 18 december 2020 vid Wendelsbergs folkhögskola motsvarar 5
poäng 13 veckor = 65 poäng. En studieomfattning om 25 procent av heltid under
perioden den 23 september–den 18 december 2020 vid Malungs folkhögskola
motsvarar 5 poäng×12 veckor = 60 poäng. Eftersom NNs studieperiod är 13 veckor
blir utgångspunkten för beräkning av takten omfattningen av heltidsstudier under
denna period, vilket motsvarar 20 poäng×13 veckor = 260 poäng. NNs studietakt blir
då (60+65) / 260 = 48 procent. Eftersom studietakten således är mindre än 50
procent, berättigar hennes studier inte till studiemedel. CSN anser därför att
överklagandet bör avslås.
NN har fått möjlighet att lämna synpunkter med anledning av CSN:s yttrande. Hon
har dock 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.
I 3 kap. 4 § studiestödsförordningen (2000:655) anges följande. Vid studier på
utbildning som bedrivs enligt högskolelagen (1992:1434), högskoleförordningen
(1993:100) eller lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina motsvarar en
och en halv högskolepoäng en veckas studier på heltid.
Vid studier i övrigt avses med vecka enligt 3 kap. 5 § studiestödslagen
(1999:1395) en hel kalendervecka.
Om studietiden inte är uttryckt i ett antal veckor och utbildningen inte pågår hela
den första och den sista kalenderveckan, skall studietiden anses omfatta ytterligare
en hel kalendervecka om studietiden under den första och den sista veckan sammanlagt uppgår till minst sju dagar.
Studiemedel får inte lämnas för mer än heltidsstudier.
Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter för tillämpningen
av första–tredje styckena.
I 3 kap. 6 § CSNFS 2001:1 anges 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
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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.

Överklagandenämndens bedömning
NN har varit registrerad att studera vid Wendelsbergs folkhögskola med en studietakt
om 25 procent av heltid under tiden den 21 september–den 18 december 2020 och
vid Malungs folkhögskola med en studietakt om 25 procent av heltid under tiden den
23 september–den 18 december 2020. Det har inte, genom intyg eller på annat sätt,
framkommit att dessa uppgifter skulle vara felaktiga. Det som Överklagandenämnden
har att pröva är NNs rätt till studiemedel för de aktuella studierna.
NNs studieperiod pågick under perioden den 21 september–den 18 december 2020,
vilket motsvarar 13 hela kalenderveckor. Då studierna vid de olika folkhögskolorna
överlappar varandra under större delen av NNs studieperiod, beräknas studietakten
genom att den sammanlagda studieomfattningen ställs i relation till den totala
studieperiodens längd. Studierna vid Wendelsbergs folkhögskola pågick under tiden
den 21 september–den 18 december 2020, vilket motsvarar 13 hela kalenderveckor.
Studierna vid Malungs folkhögskola, som pågick under tiden den 23 september–den
18 december 2020, motsvarar däremot i studiestödssammanhang endast 12 hela
kalenderveckor, eftersom studierna vid denna folkhögskola började först en onsdag.
Mot bakgrund av detta konstaterar Överklagandenämnden, i likhet med CSN, att NN,
under aktuell period, har studerat med en studietakt som är något lägre än
50 procent och att hon därmed inte har rätt till studiemedel för den sökta perioden.
Överklagandet ska därmed avslås.

Robert Schött
Jenny Sahlin
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