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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 17 januari 2022

Saken

Det högre bidragsbeloppet

Nämndens beslut
Nämnden avslår överklagandet.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § tredje stycket studiestödslagen inte
överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte om studiemedel för gymnasiestudier under perioderna den 2 augusti – 17
december 2021 och den 3 januari – 24 juni 2022 och uppgav att hon har läst 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 ett utländskt universitet.
CSN beviljade studiemedel med endast det generella bidragsbeloppet från och med
vecka 32 år 2021.
CSN skickade därefter ut en skrivelse till NN i vilken CSN informerade om följande.
Skolan hade meddelat att NN var registrerad på 60 poäng på grundskolenivå och
200 poäng på gymnasienivå under perioden 2 augusti – 17 december 2021. NN fick
möjlighet att kontakta CSN om uppgifterna inte stämde.
CSN beviljade, den 17 januari 2022, studiemedel under vecka 32 – 50 år 2021 för
grundskolestudier, 60 poäng, och gymnasiestudier, 200 poäng samt studiemedel för
vecka 1 – 25 för gymnasiestudier, 300 poäng.
NN överklagade beslutet och anförde i huvudsak följande. Hon har studerat
gymnasiet i sitt hemland och det motsvarar inte den svenska gymnasieutbildningen.
Det är mycket som hon måste komplettera sin utbildning med för att kunna fortsätta
på universitet.
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CSN överlämnade överklagandet och handlingarna i ärendet samt upplyste om att
myndigheten inte funnit skäl att ändra det överklagade beslutet. CSN bifogade även
ett yttrande och anförde i huvudsak följande. Det högre bidragsbeloppet kan enligt
studiestödsförordningen lämnas till studerande som studerar vid en
gymnasieutbildning och saknar en slutförd gymnasieutbildning från en svensk eller
utländsk gymnasieutbildning. Det högre bidragsbeloppet kan lämnas till den
studerande som har en slutförd grundskoleutbildning för repetitionsstudier på
grundskolenivå. För att ha rätt till det högre bidragsbeloppet måste studierna på
grundskolenivå vara minst på deltid, 50 procent. NN bekräftar i sitt överklagande att
hon har en gymnasieutbildning från sitt hemland. NN har inte styrkt att hon saknar en
slutförd gymnasieutbildning från en svensk eller utländsk skola. CSN bedömer att NN
inte har rätt till det högre bidragsbeloppet då hon bekräftar i sitt överklagande att hon
har en gymnasieutbildning från sitt hemland och inte har styrkt det motsatta. CSN
bedömer att NN inte har rätt till det högre bidragsbeloppet för repetitionsstudier på
grundskolenivå då hennes grundskolestudier är på mindre än deltid, 50 procent.
NN har fått möjlighet att lämna synpunkter på CSN:s yttrande men hon har inte hörts
av.
CSN inkom därefter med ett tilläggsyttrande där CSN bland annat redogjorde för
bakgrunden i ärendet samt de bestämmelser och allmänna råd som är aktuella i
ärendet. Vidare gjorde CSN bedömningen att NN bör anses ha motsvarande ett
examensbevis eller studiebevis från en utländsk utbildning som motsvarar den
svenska gymnasieskolan. Hon har därmed inte rätt till det högre bidragsbeloppet för
studier på gymnasienivå. NN bedrev under höstterminen 2021 studier på
grundskolenivå om sammanlagt 60 poäng. Studietakten för dessa studier uppgick
endast till omkring 15 procent av heltid. CSN anser därför att det högre
bidragsbeloppet inte heller bör kunna lämnas för dessa studier.
NN har fått möjlighet att lämna synpunkter på CSN:s tilläggsyttrande och hon har
inkommit med följande synpunkter. Hon får studiebidrag med ett mindre belopp
eftersom hon i sin första ansökan sagt att hon har en gymnasieutbildning. Med det
menade hon i sitt hemland. Den gymnasieutbildningen motsvarar inte den svenska
gymnasieutbildningen eftersom hon måste komplettera en hel del kurser på komvux
för att kunna studera på universitet i Sverige. Hon önskar att bli beviljad det högre
bidragsbeloppet eftersom hennes hemlands gymnasieutbildning inte gör henne
behörig att vidareutbilda sig och studera på svenskt universitet. NN bifogade en
kopia på sitt betyg.

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.
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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.
Av 3 kap. 6 § CSNFS 2001:1 framgår bl.a. följande. Studietakten beräknas genom att
studieomfattningen under en hel studieperiod ställs i relation till antalet veckor 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.
Enligt 2 kap. 2 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning beräknas inom
kommunal vuxenutbildning 20 verksamhetspoäng för en veckas heltidsstudier eller
för validering av kunskaper av motsvarande omfattning.

Nämndens 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 en gymnasieutbildning och kan därför inte få det högre bidragsbeloppet för
gymnasiestudier. För att hon ska kunna beviljas det högre bidragsbeloppet för att
repetera eller komplettera ämnen på grundskolenivå krävs att hon bedriver studier på
grundskolenivå på minst halvtid. I ärendet har inte annat framkommit än att NN:s
studier på grundskolenivå motsvarar mindre än halvtid.
Det har heller inte, genom intyg eller liknande, framkommit att de uppgifter gällande
NN:s studieomfattning, som legat till grund för CSN:s beslut, är felaktiga. NN kan
därför inte beviljas det högre bidragsbeloppet för sina studier under läsåret
2021/2022. Överklagandet ska därför avslås.
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Robert Dalman
Helena Engelholm

Beslut har fattats av: Eva Gullfeldt, ordförande, Robert Dalman, myndighetschef,
samt ledamöterna Hans Eklund, Jessica Levin, Helena Söderberg, Staffan
Ingmanson, Anita Enocksson och Emelie Häger.
Föredragande: Helena Engelholm
Kopia till CSN

