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Klagande    NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 6 februari 2002 
 

 
Saken Längsta tid som studiemedel kan 

lämnas för 
 
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden finner att NN har rätt till studiemedel för de avsedda studierna trots att NN 
redan har fått studiemedel för 80 veckor. Det ankommer på CSN att i övrigt pröva 
ärendet. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

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

 
Ärendet 
 
NN ansökte om studiemedel för gymnasiala studier på en hantverksutbildning vid  
gymnasiet i A-stad för tiden den 7 januari 2002 – den 20 december 2002. 
 
CSN biföll ansökan på så sätt att NN beviljades studiemedel i 16 veckor för 
deltidsstudier på gymnasial nivå. I övrigt avslogs ansökan med motiveringen att NN 
har treårigt gymnasium och har rätt till studiemedel i 80 veckor. 
 
NN överklagade CSN:s beslut den 26 februari 2002. Som skäl för överklagandet 
anförde NN att NN vill skaffa sig denna utbildning för att kunna byta arbete. NN kan 
inte fortsätta arbeta som slöjdlärare av hälsoskäl. Med denna utbildning inom 
byggnadsvård kan NN få ett annat arbete. NN fogar till ärendet ett utdrag ur 
läkarjournal från augusti 2000 – januari 2002 som visar att NN sökt läkare vid många 
tillfällen. Vidare fogar NN två läkarintyg utfärdade den 6 maj 2002 och den 29 maj 
2002 av företagsläkaren vid Kommunhälsan i A-stad. I intyget av den 6 maj 2002 
anges följande. 
 
” NN lider av arbetsrelaterat spänningssyndrom med uttalad nedstämdhet, irritation, 
sömnsvårigheter, svårt med koncentration och uttalad trötthet” samt ”Prognosmässigt 
kan man dock säga, att återkomst till det gamla arbetet synes helt uteslutet som det 
är nu och med största sannolikhet är NN alltså beroende av möjligheterna att slutföra 
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sin gymnasieutbildning med studiestöd, för att kunna gå vidare i livet och hitta en 
annan försörjning.” 
 
I intyget av den 29 maj 2002 anges följande. 
 
”Utbildningen har till stor del medverkat till att NN:s tidigare symptom, stress, 
nedstämdhet , irritation och koncentrationssvårigheter har avtagit och NN ser mer 
positivt på framtiden. NN känner att NN har gjort rätt som hittat en väg från den 
tidigare kaotiska arbetssituationen, till ett nytt yrke med ett mer humant och lugnare 
arbetsklimat.” 
 
Av intyget den 29 maj 2002 framgår också att utbildningen inom byggnadsvård är en 
för NN skräddarsydd utbildning. ”Den är anpassad till NN:s tidigare utbildning, 
yrkeserfarenheter, personliga intressen och för att kunna få arbete inom 
byggnadsvården.” 
 
NN bifogar även ett intyg från sin husläkare, vilket är utfärdat den 26 april 2002. 
 
CSN överlämnade överklagandet utan yttrande den 18 mars 2002. 
 
 
Författningsbestämmelser 
 
Föreskrifterna om längsta tid som studiemedel kan lämnas för finns i 3 kap. 8 § 
studiestödslagen (1999:1395). I bestämmelserna anges att för studier i sådan 
utbildning som anges i andra stycket samma kapitel, som inte är 
grundskoleutbildning, får studiemedel lämnas vid studier på heltid under sammanlagt 
120 veckor. Till studerande som tidigare har treårig gymnasieutbildning eller 
motsvarande får studiemedel dock lämnas under högst 80 veckor. I fjärde stycket i 
samma paragraf anges att studiemedel endast får lämnas under längre tid än som 
anges i första - tredje stycket i paragrafen, om det finns synnerliga skäl.  
 
 
Nämndens bedömning 
 
Enligt 3 kap. 8 § studiestödslagen kan studiemedel utöver 80 veckor lämnas till en 
studerande som tidigare har treårig gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning 
om det kan anses föreligga synnerliga skäl. NN har redan fått studiemedel för 80 
veckors studier på gymnasienivå. NN kan därför för sådana studier få ytterligare 
studiemedel endast om synnerliga skäl föreligger.  

 
De besvär som NN lider av sedan två år tillbaka är klart relaterade till NN:s 
arbetssituation som slöjdlärare. Av de i ärendet ingivna läkarintygen finner nämnden 
visat att den nu påbörjade utbildningen bör kunna leda till ett fast arbete som kommer 
att passa NN. NN är endast 39 år gammal och bör därför få möjlighet att skaffa sig 
en lämplig utbildning.  

 
Med hänsyn till vad nämnden nu har angett bedömer nämnden att det får anses vara 
av synnerlig vikt att NN får möjlighet att gå igenom den aktuella utbildningen. 
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Nämnden finner därför att det finns synnerliga skäl som talar för att bevilja NN 
studiemedel för de avsedda studierna. Överklagandet skall därför bifallas. 

 
 
 
 

Arvid Sanmark   
  Bengt Johnsson 
 
 

Beslutet har fattats av Arvid Sanmark, vice ordförande i nämnden, samt ledamöterna 
Ulla Myhrman, Hans Strandell, Margareta Söderström, Kerstin Widmark, Fredrik 
Pettersson och Ann-Charlotte Wallin.  
 
Föredragande: Bengt Johnsson 
 
Kopia till CSN.   
 
 


