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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 17 juni 2021

Saken

Antal veckor med studiemedel för
gymnasieutbildning

Nämndens beslut
Nämnden bifaller överklagandet på så sätt att NN inte ska anses ha slutfört en
utbildning i ett annat land som ger rätt att läsa vidare på universitet eller motsvarande
utbildning i det landet eller ha godkänt resultat från minst två års studier på heltid vid
ett utländskt universitet. CSN ska pröva ärendet i övrigt med denna förutsättning.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § tredje stycket studiestödslagen inte
överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte om studiemedel för gymnasiestudier inom grundläggande
dataprogrammering under tiden den 11 januari – den 11 juni 2021 och uppgav att
hon har slutfört en utbildning på grundläggande nivå i ett annat land men saknar en
treårig gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning. NN kompletterade sin
ansökan med intyg daterat den 16 juni 2017 om att hon deltagit i en utbildning för ITtekniker under 9 veckor, ett intyg daterat den 10 juni 2018 om att hon har avslutat en
sex månader lång utbildning inom mjukvaruprogrammering samt ett intyg daterat den
13 juni 2017 om att hon har ett certifikat inom IT-service och management. Hon
anförde vidare att hon i sitt hemland studerade 9 år i grundskolan samt tog privata
kurser i engelska och datorkunskap. I Sverige har hon läst SFI, en kurs genom
Arbetsförmedlingen i IT-support, en privat kurs i webutveckling, grund A1 på
Komvux, engelska 5 på Komvux, samt påbörjade studier i grundläggande
webbutveckling och programmering vid folkhögskola den 11 januari 2021.
NN kompletterade ärendet med en skrivelse där hon uppgav att hon började skolan i
sitt hemland år 1983 och avslutade sjätte klass år 1988. År 1989 började hon
Secondary School och läste i ytterligare tre år fram till och med år 1991. Hon har
därefter tagit privatlektioner i engelska under sex månader år 1997 och Microsoft
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Office år 2004 i sitt hemland. Hon kom till Sverige år 2014 och har därefter bland
annat läst SFI och kurser inom IT.
CSN beviljade studiemedel för 27 veckor och fastställde att NN därmed hade fått
totalt 27 av maximalt 80 veckor för studier på gymnasienivå. Av skälen till beslutet
framgår i huvudsak följande. NN har lämnat olika uppgifter om sin tidigare utbildning.
I en tidigare ansökan har hon fyllt i att hon har en utländsk gymnasieutbildning och
en tidigare utbildning på universitet eller högskola. I den här ansökan har hon fyllt i
att hon saknar en sådan utbildning. Eftersom hon inte har visat vilken av uppgifterna
som är rätt, har CSN utgått från att NN har en tidigare gymnasieutbildning och
högskoleutbildning när CSN har beslutat i NN:s ansökan.
NN överklagade beslutet och anförde bland annat följande. Hon har endast studerat
nio år i sitt hemland. Hon flydde från krig och har tyvärr inga dokument från
hemlandet. Hon vet inte hur hon ska kunna bevisa att hon saknar en högre utbildning
från hemlandet. Hennes kunskaper i svenska språket är inte så bra och då hon fyllde
i ansökan själv kan hon ha missförstått något. Hon kan skicka handlingar gällande
sina studier i Sverige.
CSN överlämnade överklagandet och handlingarna i ärendet samt upplyste om att
myndigheten inte funnit skäl att ändra det överklagade beslutet.
Av handlingarna i ärendet framgår att NN i två ansökningar ingivna till CSN vid
väsentligt samma tillfälle och daterade samma dag, den 7 januari 2020, uppgett att
hon har läst och slutfört en utbildning i ett annat land som ger rätt att läsa vidare på
universitet eller motsvarande utbildning i det landet samt att hon har godkänt resultat
från minst två års studier på heltid vid utländskt universitet.

Författningsbestämmelser
Av 3 kap. 8 § studiestödslagen (1999:1395) framgår följande. Studiemedel för studier
på gymnasienivå får lämnas vid studier på heltid under sammanlagt högst 120
veckor. Till en studerande som redan har en treårig gymnasieutbildning eller
motsvarande svensk eller utländsk utbildning får dock studiemedel lämnas under
högst 80 veckor. Studiemedel får lämnas under längre tid än 120 respektive 80
veckor, om det finns synnerliga skäl.

Nämndens bedömning
Nämnden konstaterar att NN har lämnat olika uppgifter om sina tidigare studier i ett
annat land. I en sådan situation ska normalt den sökande göra sannolikt att de
senare lämnade uppgifterna är korrekta i förhållande till de tidigare lämnade om det
är möjligt och nödvändigt.
NN har i sin första ansökan till CSN lämnat uppgift om att hon har läst en utbildning i
ett annat land som ger rätt att läsa vidare på universitetet eller motsvarande
utbildning i det landet samt att hon har godkända resultat från minst två års studier
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på heltid vid ett utländskt universitet. I sin nya ansökan har hon meddelat att hon
saknar sådana resultat. NN har därefter lämnat uppgift om att hon fyllde i fel uppgifter
gällande sina tidigare studier samt lämnat tämligen detaljerade uppgifter om att hon
enbart har studerat i 9 år i hemlandet och därefter läst kortare privata kurser i
engelska och Microsoft Office i hemlandet.
Det finns i detta fall ingen utredning som ger anledning att anta att de senast
lämnade uppgifterna om att hon aldrig studerat på motsvarande gymnasienivå är
felaktiga. Det finns inte heller skäl att ifrågasätta uppgifterna. NN:s uppgifter får
därmed godtas.
Överklagandet ska därför bifallas på så sätt att NN inte ska anses ha slutfört en
utbildning i ett annat land som ger rätt att läsa vidare på universitet eller motsvarande
utbildning i det landet eller ha godkänt resultat från minst två års studier på heltid vid
ett utländskt universitet. CSN ska pröva ärendet med dessa förutsättningar.

Robert Dalman
Maria Lekarkina
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