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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 5 maj 2021

Saken

Det högre bidragsbeloppet

Överklagandenämndens beslut
Nämnden bifaller överklagandet på så sätt att NN inte ska anses ha studerat på
gymnasienivå i sitt hemland. 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 gymnasiekurser inom kommunal vuxenutbildning
under tiden den 29 mars – den 4 juni 2021 samt den 30 augusti 2021 – den 14 januari
2022 och uppgav att han läst på komvux på gymnasienivå, att han har ett samlat
betygsdokument eller ett utdrag ur betygskatalog från komvux samt att han 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 sin tidigare utbildning. Av CSN:s begäran om komplettering framgår
bland annat att NN i sin tidigare ansökan har meddelat att han aldrig har gått i skolan,
men att han i sin nya ansökan har meddelat att han har en slutförd gymnasieutbildning
från hemlandet.
NN besvarade CSN:s komplettering med två personliga skrivelser i vilka han bland
annat anförde följande. Vid första ansökan fick han hjälp, men denna fyllde han i själv.
Han har aldrig gått gymnasiet i hemlandet och han har inte fått något certifikat eller
betyg.
CSN beviljade studiemedel med endast det generella bidragsbeloppet. Av skälen till
beslutet framgår bland annat följande. NN har lämnat olika uppgifter om sin tidigare
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utbildning. Eftersom NN inte har visat vilken av uppgifterna som är rätt har CSN
utgått från att han har en slutförd gymnasieutbildning.
NN överklagade beslutet och anförde bland annat följande. I CSN:s senaste beslut är
bidraget för lågt och lånet är högre än tidigare. Han har i sin ansökan uppgett att han
har avslutat gymnasiet, men han slutförde inte sin gymnasieutbildning. Han har
skrivit fel och alla kan göra misstag. Han hoppas att beslutet ändras, baserat på den
tidigare ansökan han gjort.
CSN överlämnade överklagandet och handlingarna i ärendet samt upplyste om att
myndigheten inte funnit skäl att ändra det överklagade beslutet.
CSN inkom, efter begäran från Överklagandenämnden, med ett yttrande. Av
yttrandet framgår att CSN anser att överklagandet bör bifallas. Vidare framgår bland
annat följande. NN har lämnat olika uppgifter om sin gymnasiala utbildning i sitt
tidigare hemland. I en sådan situation ska normalt den studerande genom betyg,
intyg eller liknade visa vilken av uppgifterna som är korrekt. NN har samtidigt i sin
första ansökan, och i de senast lämnade skrivelserna till CSN, angivit att han aldrig
har studerat på gymnasial nivå i sitt tidigare hemland. CSN anser inte att NN, i en
sådan situation, ska behöva visa att han inte har studerat på gymnasial nivå vid
någon skola i sitt tidigare hemland. CSN anser därför vid en sammanvägd
bedömning att de senaste uppgifterna om att han aldrig har läst på gymnasienivå i
sitt hemland, med stöd av den förklaring han lämnat i den senaste ansökan som
gjordes, bör kunna accepteras.
NN har fått möjlighet att inkomma med synpunkter på CSN:s yttrande, men han har
inte hörts av.

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.
Det högre bidragsbeloppet lämnas inom ramen för anvisade medel och i den ordning
som ansökningarna kommer in till Centrala studiestödsnämnden.
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Överklagandenämndens bedömning
Syftet med det högre bidragsbeloppet är att stimulera studieovana grupper till högre
studier. Studerande som redan har en svensk eller utländsk gymnasieutbildning kan
mot denna bakgrund inte få det högre bidragsbeloppet för gymnasiestudier. I det
sammanhanget saknar det betydelse om betygen är otillräckliga eller om
utbildningen behöver kompletteras för att ge behörighet till högskolestudier.
NN har lämnat olika uppgifter om sina tidigare studier i hemlandet. 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.
I detta fall har NN i sin första ansökan, och i de senast lämnade skrivelserna till CSN,
angivit att han aldrig har studerat på gymnasienivå i sitt tidigare hemland. Han har
dock vid ett tillfälle, i den nu aktuella ansökan, lämnat uppgift om att han studerat på
gymnasienivå i hemlandet.
Nämnden anser att det i det nu aktuella fallet saknas anledning att ifrågasätta de
lämnade uppgifterna om att han aldrig genomfört några gymnasiestudier i hemlandet,
och det saknas utredning som visar att uppgifterna är felaktiga.
NN:s uppgift om att han inte har läst- och slutfört en utbildning i ett annat land som
ger rätt att läsa vidare på universitet, eller motsvarande utbildning i det landet får
därmed godtas. NN får därmed anses sakna en gymnasieutbildning. CSN ska pröva
ärendet med denna förutsättning.
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