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Saken

Det högre bidragsbeloppet

Överklagandenämndens beslut
Nämnden avslår överklagandet.
Överklagandenämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § tredje stycket studiestödslagen
inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte om studiemedel för grundskolekurser vid vuxenutbildning under tiden
den 15 mars – den 17 maj 2021 och uppgav bland annat att hon inte har godkänt
resultat från två års studier på heltid vid ett utländskt universitet samt att hon har lästoch slutfört en utbildning i ett annat land som ger rätt att läsa vidare på universitet
eller motsvarande utbildning i det landet.
CSN begärde kompletterande uppgifter eftersom NN lämnat olika eller otydliga
uppgifter om sina tidigare utbildningar på grundskole-, gymnasie-, och eftergymnasial
nivå.
NN besvarade CSN:s komplettering med en skrivelse i vilken hon bland annat
anförde följande. Hon har uppgett två gånger att hon har läst några terminer på
gymnasium i Iran. Hon har också uppgivit att hon inte har avslutat universitetet. Hon
har inte lämnat några betyg från universitetet till Migrationsverket eller någon annan
myndighet eftersom hon inte har något betyg från universitetet i Iran.
CSN beviljade studiemedel med endast det generella bidragsbeloppet. Av skälen till
beslutet framgår bland annat följande. NN har lämnat olika uppgifter om sin tidigare
utbildning. I en tidigare ansökan har hon fyllt i att hon har godkända resultat från
minst två års heltidsstudier vid ett universitet, eller motsvarande högre utbildning,
utanför Sverige. I den här ansökan har hon fyllt i att hon saknar sådana resultat.
Eftersom NN inte har visat vilken av uppgifterna som är rätt, har CSN utgått från att
hon har sådana godkända resultat när CSN beslutat ansökan.
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NN överklagade beslutet och anförde bland annat följande. Anledningen till att hon
överklagar beslutet är på grund av att hon inte har fått det högre bidraget. Detta på
grund av att hon lämnat felaktig information. Hon har inte klarat 120 högskolepoäng
vare sig i Sverige eller i utlandet. Hon fick hjälp att fylla i ansökan och angav tyvärr fel
information.
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 en ansökan till CSN den 18 december
2020, bland annat uppgivit att hon har godkänt resultat från minst två års studier på
heltid vid ett utländskt universitet. Vidare framgår att NN, i en skrivelse till CSN den
15 januari 2021, bland annat uppgivit följande. Hon studerade på universitetet i Iran,
dock avslutade hon aldrig sina studier och därmed har hon inte fått något slutbetyg.
Det är den första ansökan som är giltig, där hon uppgav att hon saknar godkända
resultat.

Författningsbestämmelser
Av 3 kap. 9 § studiestödsförordningen (2000:655) framgår följande. Det högre
bidragsbeloppet enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) får lämnas för
studier vid en sådan läroanstalt eller utbildning som anges i avdelning A 1 i bilagan
till denna förordning. Det får även lämnas för motsvarande studier på gymnasial nivå
i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz. Det
högre bidragsbeloppet får lämnas till studerande som
1. vid grundskoleutbildning: saknar slutbetyg eller motsvarande från
grundskoleutbildning eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning,
2. vid gymnasieutbildning: saknar examensbevis eller studiebevis eller motsvarande
från gymnasieskolan eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning, eller
3. repeterar eller kompletterar ämnen på grundskolenivå.
Trots första stycket får det högre bidragsbeloppet inte lämnas till en studerande som
har genomfört högskolestudier om minst 120 högskolepoäng eller motsvarande
studier i utlandet.

Överklagandenämndens bedömning
Syftet med det högre bidragsbeloppet är att stimulera studieovana grupper till högre
studier. Studerande som har genomfört högskolestudier om minst 120 högskolepoäng eller motsvarande studier i utlandet kan mot denna bakgrund inte få det högre
bidragsbeloppet för grundskole- eller gymnasiestudier. I det sammanhanget saknar
det betydelse om den utländska utbildningen kan användas i Sverige eller om den
behöver kompletteras.
NN har i detta fall lämnat olika uppgifter om sina tidigare studier i hemlandet. Det rör
sig dock om tämligen detaljerade uppgifter om de tidigare studierna och var dessa
ägde rum. I en sådan situation ska normalt den sökande, på något sätt, göra
sannolikt att de nya uppgifterna är korrekta i förhållande till de tidigare lämnade
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uppgifterna. NN har inte lämnat någon utredning som visar att hennes senare
uppgifter är korrekta. NN får därmed anses ha genomfört högskolestudier om 120
poäng och har därför inte rätt till det högre bidraget. Överklagandet ska därför avslås.

Robert Dalman
Christine Iversen
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