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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 19 mars 2021

Saken

Antal veckor som studiemedel
lämnas för studier på grundskolenivå

Överklagandenämndens beslut
Nämnden avslår överklagandet.
Överklagandenämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § tredje stycket studiestödslagen
inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte om studiemedel för gymnasiekurser vid en vuxenutbildning under tiden
den 20 januari – den 31 augusti 2021 och uppgav bland annat att hon 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 klarat minst 120 högskolepoäng i
Sverige.
CSN beviljade, den 18 december 2020, studiemedel för hela den sökta perioden.
CSN ändrade, den 18 februari 2021, beslutet och beviljade studiemedel för
grundskolekurser om en studietakt på 50 procent för nio veckor. Av skälen till
beslutet framgår bland annat följande. Skolan har meddelat CSN nya uppgifter om
den utbildningsnivå som hon läser på. Det skiljer sig från de uppgifter NN lämnat.
CSN ändrar därför beslutet utifrån skolans uppgifter.
NN inkom därefter med en anmälan om ändring i vilken hon ansökte om
halvtidsstudiemedel för grundskolekurser vid vuxenutbildning under tiden den 26
mars – den 31 augusti 2021.
CSN begärde, den 12 mars 2021, kompletterande uppgifter gällande den ”anmälan
om ändring” som NN skickat till CSN.
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NN besvarade CSN:s komplettering och anförde bland annat följande. Hon läser
matematik på grundnivå. All den information som hon har skickat in till CSN förut är
korrekt.
CSN beviljade, den 19 mars 2021, halvtidsstudiemedel under veckorna 4 – 12 samt
13 – 34, år 2021, och fastställde att NN därmed fått studiemedel i totalt 15 veckor av
maximalt 40 veckor på grundskolenivå. Av skälen till beslutet framgår bland annat
följande. CSN har bedömt att NN hade en fullständig svensk grundskoleutbildning
eller en motsvarande svensk eller utländsk utbildning när hon första gången började
att studera med studiemedel.
NN överklagade beslutet och anförde bland annat följande. Hon vill överklaga CSN:s
beslut eftersom hon inte har högskola från sitt hemland eller Sverige. Hon har inte
läst på gymnasiet i sitt hemland eller i Sverige. CSN:s beslut är felaktigt.
CSN fattade, den 25 mars 2021, ett beslut om delvis ändring och beviljade NN åter
halvtidsstudiemedel på grundskolenivå under veckorna 4 – 12 samt 13 – 34 år 2021.
CSN överlämnade överklagandet och handlingarna i ärendet samt upplyste om att
myndigheten inte funnit skäl att ändra det överklagade beslutet.

Författningsbestämmelser
Av 3 kap. 8 § studiestödslagen (1999:1395) framgår följande. Studiemedel för studier
på grundskolenivå får lämnas vid studier på heltid under sammanlagt högst 80
veckor till studerande som helt saknar grundskoleutbildning eller motsvarande
utbildning. Till studerande som behöver färdighetsträning i läsning, skrivning och
räkning får studiemedel lämnas under ytterligare högst 20 veckor. Till studerande
som redan har en grundskoleutbildning eller motsvarande svensk eller utländsk
utbildning får studiemedel lämnas för sådana studier under sammanlagt högst 40
veckor. Från och med det år då den studerande fyller 40 år får studiemedel lämnas
under längre tid, om det finns särskilda skäl. Studiemedel får i dessa fall lämnas i
ytterligare 40 veckor. Studiemedel får lämnas under längre tid om det finns
synnerliga skäl.

Överklagandenämndens bedömning
NN har, som det får förstås, överklagat den del av CSN:s beslut där CSN bedömt att
hon har motsvarande slutförd grundskoleutbildning, och där CSN fastställt att hon har
rätt till studiemedel under högst 40 veckor för studier på grundskolenivå.
Nämnden konstaterar att NN först lämnat uppgift om 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 klarat minst 120 högskolepoäng i Sverige. NN
inkom sedan, efter CSN:s begäran om komplettering, med uppgift om att all
information hon lämnat stämmer. NN har senare, i sin överklagan, uppgivit att hon
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inte har högskola från sitt hemland eller Sverige samt att hon inte har läst på
gymnasiet i sitt hemland eller i Sverige.
NN har lämnat olika uppgifter om sina studier i ett annat land. Enligt nämndens
mening har NN genom att först lämna en uppgift och senare vidhålla densamma
stärkt intrycket av att den första uppgiften är riktig. NN ska då, på något sätt, göra
sannolikt att de nya uppgifterna är korrekta i förhållande till de tidigare lämnade. Hon
har inte lämnat någon utredning i ärendet och får därmed anses ha läst- och slutfört
en utbildning i ett annat land som ger rätt att läsa vidare på universitet eller
motsvarande utbildning i det landet.
NN får därmed anses ha vad som motsvarar en grundskoleutbildning och har därför
rätt till studiemedel under högst 40 veckor för studier på grundskolenivå och CSN:s
beslut att fastställa att hon har maximalt 40 veckor på grundskolenviå ska således
inte ändras. Överklagandet ska därför avslås.

Robert Dalman
Christine Iversen
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