
                    
                   ÖVERKLAGANDENÄMNDEN 
                            FÖR STUDIESTÖD                                   . 
                            The National Board of Appeal for Student Aid                                 Sidan 1 av 2 
 BESLUT     Dnr: 2012-01863 
 2012-06-04      

.                                                                                                                                                                                                 . 
Postadress                   Besöksadress                       Telefon                              Telefax                      E-post 
Box 110                    Backgränd 9                     0611-34 75 00              0611-34 75 70      registrator@oks.se 
871 23 Härnösand 

 
 
 
Klagande NN 

 
 

 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 23 mars 2012 
 
 
Saken Studiehjälp under sjukdom, återkrav 
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden återförvisar ärendet till CSN. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

 
-------------------------------------------- 

Ärendet 
 
CSN beviljade NN studiebidrag med tio månadsbelopp för läsåret 2011/12. 
 
Gymnasiet rapporterade den 16 januari 2012 att NN avbrutit sina studier under 
jullovet. Skolan hade godtagit hennes sjukfrånvaro under höstterminen, men skrivit ut 
henne sedan hon den 22 december 2011 dömts till rättspsykiatrisk vård med särskild 
utskrivningsprövning.  
 
NN invände att hon är sjukskriven och under vård på sjukhus.  
 
CSN ändrade den 23 mars 2012 beviljningen till fyra månadsbelopp för höstterminen 
och beslutade att återkräva de två månadsbelopp, sammanlagt 2 100 kronor, som 
betalats ut under vårterminen. CSN ansåg inte att det fanns synnerliga skäl att helt 
eller delvis efterge återkravet. 
 
NN överklagade den 11 april 2012 beslutet och begärde att få behålla studiebidraget 
under sin sjukperiod. 
 
CSN överlämnade ärendet den 12 april 2012 och inkom den 11 maj 2012 med ett 
yttrande. CSN anförde följande. CSN anser att om en studerande döms för brott och 
överlämnas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning är den 
huvudsakliga anledningen till avbrottet att personen är dömd för brott och inte att han 
eller hon är sjuk. Den studerande har därmed inte rätt till studiebidrag efter avbrottet i 
studierna. Om en studerande istället har avbrutit studierna på grund av att han eller 
hon tvångsvårdats med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård anser CSN att han 
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eller hon skulle ha rätt att behålla studiehjälpen. Avbrottet har då berott på att den 
studerande var för sjuk för att kunna studera. 
 
NN inkom den 21 maj 2012 med synpunkter på CSN:s yttrande och den 31 maj 2012 
med ett läkarintyg. Hon vidhöll att det är på grund av sjukdom hon inte kan studera 
och att hon bör få behålla studiebidraget vårterminen ut. 
 
Författningsbestämmelser 
 
Av 2 kap. 18-19 §§ studiestödsförordningen (2000:655) framgår att en studerande 
som på grund av sjukdom oavbrutet har varit helt oförmögen att bedriva sina studier 
kan få studiehjälp under sjukperioden. 
 
Nämndens bedömning 
 
När den studerande rapporteras ha avbrutit sina studier och invänder att han eller 
hon på grund av sjukdom inte kan studera ankommer det på CSN att utreda och ta 
ställning till rätten att behålla studiehjälp under sjukdom. 
 
Den omständigheten att en person är intagen för rättspsykiatrisk vård innebär inte att 
han eller hon är oförmögen att studera. Tvärtom är det vanligt att patienter bedriver 
gymnasiestudier under vårdtiden. Den omständigheten att den studerande är intagen 
för rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning hindrar varken att han eller 
hon kan få studiehjälp i form av studiebidrag för sina studier eller att han eller hon 
kan få behålla studiebidrag när det finns studiehinder i form av sjukdom. 
 
Prövningen av rätten att behålla studiehjälp under en längre sjukperiod bör normalt 
grundas på ett sjukskrivningsintyg – lämpligen på Försäkringskassans blankett – där 
läkaren redogör för studiehindret och gör en bedömning av sjukperiodens längd.  
 
NN bör få tillfälle att styrka sin studieoförmåga med ett sjukskrivningsintyg. Därefter 
bör CSN som första instans på nytt ta ställning till frågan om studiehjälp under 
sjukdom och eventuellt återkrav. Ärendet ska därför återförvisas till CSN.  
 
 
 
Mats Törnered    
 
    Helena Engelholm 
 
Beslut har fattats av Bertil Ekholm, ordförande, Charlotte Waas, vice ordförande, 
Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Märtha Byfors, Marie-Louise Holmberg, 
Margareta Lindhagen och Christian Sjöstrand.  
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