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Klagande    NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 4 november 2005 
 

 
Saken Antal veckor med studielån 
 
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden beslutar att NN har rätt att under läsåret 2005/2006 få studielån under 
högst 24 veckor. Det ankommer på CSN att pröva NN:s ansökan i övrigt. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

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

 
Ärendet 
 
NN ansökte hos CSN om studiemedel, bidrag, lån och tilläggslån, för fristående kurs i 
pedagogik vid Högskolan i A-stad under tiden den 1 januari 2006 – den 30 juni 2006.   
 
CSN beviljade NN studiebidrag för 20 veckor men avslog NN:s ansökan avseende 
studielån med motiveringen att NN tidigare haft studielån i 116 veckor och därmed 
inte kan få ytterligare veckor med studielån på grund av sin ålder.  
 
NN överklagade den 9 maj 2005 CSN:s beslut och anförde i huvudsak följande. NN 
vill ha dispens och därmed även få lånedelen och tilläggslånet för att avsluta sin 
kandidatexamen i pedagogik. NN:s mål är att få jobba som pedagogiklärare/forskare. 
Under våren 2006 ska NN skriva sin stora uppsats och det vore synd om NN av 
ekonomiska skäl inte skulle kunna slutföra sin examen. NN vet att det kommer en 
ändring i bestämmelserna till sommaren men det hjälper tyvärr inte NN nu. 
 
CSN överlämnade ärendet den 22 november 2005. 
 
NN har tidigare beviljats studiemedel, bidrag för 40 veckor och lån för 24 veckor, 
läsåret 2005/2006. NN hade vid detta beviljningstillfälle rätt till 140 veckor med 
studielån. Dessförinnan läste NN med studiemedel läsåret 2004/2005. Enligt CSN 
har NN emellertid meddelat att NN inte ska utnyttja beviljat studiemedel för 
2005/2006. CSN har därför i ett ändringsbeslut den 14 september 2005 avslagit NN:s 
ansökan och i ett återkravsbeslut den 12 oktober 2005 krävt tillbaka studiemedel till 
ett belopp av totalt 3 501 kronor för höstterminen 2005.   
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Enligt CSN:s tjänsteanteckning den 13 september 2005 har NN ”meddelat via telefon 
att hon inte vill utnyttja SM”. 
 
NN har i telefonsamtal med nämnden den 4 januari 2006 angett att NN meddelat 
CSN att NN inte ville utnyttja studiemedel under hösten 2005 och att NN då fick 
besked om att NN inte heller skulle få lån vid nästa ansökningstillfälle. 
 
NN har den 11 januari 2006 kommit in med en skrivelse i vilken NN bl.a. anförde 
följande. Kort efter den 23 augusti 2005 fick NN besked från högskolan att NN inte 
kommit in på kurserna i folkhälsovetenskap hösten 2005. NN hade dock fått 
preliminärt fått positiva besked om kurserna för vårterminen 2006. NN kontaktade 
CSN om detta och fick den 14 september 2005 besked om att NN inte fick 
studiemedel och tilläggslån för vare sig höst- eller vårtermin. NN åberopar på nytt att 
vårterminen 2006 är avgörande för NN:s examina i pedagogik och NN vore tacksam 
om NN kunde få studiemedel och tilläggslån för denna tid. Under hösten 2005 har 
NN endast läst en fempoängskurs på kvartsfart. 
 
 
Författningsbestämmelser 
 
Enligt 3 kap. 9 § studiestödslagen (1999:1395) är rätten till studiemedel i form av 
studielån begränsad till sammanlagt högst det antal veckor som anges nedan från 
och med det kalenderår då den studerande fyller 41 år. 
 
Det antal veckor som den studerande tidigare har haft studielån skall räknas in i det 
sammanlagda antalet veckor. Detta gäller dock inte studielån som har lämnats för 
studier på grundskolenivå. Vad gäller studielån som har lämnats för studier i någon 
annan sådan utbildning som avses i 2 § andra stycket skall hälften av antalet veckor 
räknas in. 
 
Om den studerande inte har fått studielån under en sammanhängande period skall 
rätten till fortsatta studielån bedömas med beaktande av den studerandes ålder vid 
den nya studiemedelsperiodens början. Regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad som skall anses vara en 
sammanhängande period. 
 
Ålder som uppnås            Antal veckor 
under kalenderåret 
    41 år                             220  
    42 år                             200 
    43 år                             180 
    44 år                             160 
    45 år                             140 
    46 år                             120 
    47 år                             100 
    48 år                               80 
    49 år                               60 
    50 år                               40 
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Enligt 3 kap. 8 § studiestödsförordningen (2000:655) skall studietiden anses 
sammanhängande enligt 3 kap. 9 § studiestödslagen (1999:1395) även om den 
studerande har gjort ett avbrott i studierna under högst ett år på grund av sjukdom 
eller annan jämförbar oförutsedd händelse. Centrala studiestödsnämnden får 
meddela närmare föreskrifter för tillämpningen av 3 kap. 9 § studiestödslagen om 
rätten till studielån från och med det kalenderår då den studerande fyller 41 år.  
 
I Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om beviljning av 
studiemedel (CSNFS 2001:1 ändrad 2002:11) 5a kap. 2 § anges att vid en 
bedömning av rätten till studielån enligt 3 kap. 9 § studiestödslagen ska enbart tid 
med studielån beaktas. Vidare i 3 § samma kapitel anges att den studerande anses 
ha fått studielån under en sammanhängande period om han eller hon fått studielån 
under minst en vecka under varje, på varandra följande kalenderhalvår. 
 
 
Nämndens bedömning 
 
Reglerna om den så kallade lånetrappan medför att NN – om NN inte har fått något 
studielån under höstterminen 2005 – har rätt till studielån vårterminen 2006 i den 
omfattning NN:s nuvarande studier medger. Någon möjlighet att göra undantag från 
dessa regler finns inte. 
 
I detta fall kompliceras situationen av att NN redan beviljats studielån under 24 
veckor läsåret 2005/2006, vilket är ett så kallat gynnande förvaltningsbeslut, som 
endast får ändras till NN:s nackdel om lagliga förutsättningar för detta är för handen. 
 
CSN:s beslut att återta beviljningen bygger på att NN skulle ha meddelat att NN inte 
tänkte utnyttja den. Varken NN:s egen berättelse eller CSN:s tjänsteanteckning ger 
emellertid stöd för annat än att NN avstod från att utnyttja det studiemedel som 
beviljats för studier i folkhälsovetenskap höstterminen 2005.  
 
Utredningen i ärendet ger inte vid handen att CSN fått återkalla den beviljning som 
skett i dess helhet. NN ska därför ges möjlighet att disponera de 24 låneveckor som 
tilldelats NN för läsåret 2005/2006. 
 
 
 
 
Mats Törnered  
    Leif Denkert 
 
 
Beslutet har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Mats Törnered, direktör, 
samt ledamöterna Margareta Lindhagen, Ulrika Lindmark, Barbro Molander (ersätter 
Christian Sjöstrand) och Margareta Söderström 
 
Föredragande: Leif Denkert 
 


