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Klagande    NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 12 januari 2006 
 

 
Saken Antal veckor med studiemedel för 

gymnasial utbildning 
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden finner att det finns synnerliga skäl för att bevilja NN 
ytterligare fem veckor med studiemedel för att NN ska kunna slutföra studierna vid  
A-stad vuxengymnasium under vårterminen 2006. Det ankommer på CSN att i övrigt 
pröva NN:s ansökan. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

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

 
Ärendet 
 
NN ansökte om studiemedel för omvårdnadsprogrammet vid komvux under perioden 
den 9 januari 2006 – den 26 maj 2006. Av ansökan framgick att studierna beräknas 
avslutas i maj 2006. 
 
CSN beviljade NN studiemedel i 15 veckor. CSN avslog ansökan för de övriga 
veckorna med motiveringen att det inte fanns synnerliga skäl att bevilja studiemedel i 
mer än 120 veckor för studier på gymnasial nivå.  
 
NN överklagade beslutet den 29 mars 2006 och anförde följande. NN önskar 
studiemedel i ytterligare fem veckor så att NN kan avsluta studierna och bli behörig 
till högskolan. Bakgrunden är NN:s problem med koncentration och läsning. NN var 
med om en olycka i juni 2002 med skalltrauma som följd. NN låg i koma en månad 
och rehabilitering pågick under lång tid. Vägen tillbaka har inte varit lätt men nu går 
det bra och NN är snart klar med vård- och omsorgsprogrammet. NN bifogade även 
ett intyg från överläkaren vid Rehabiliteringsmedicinska kliniken vid A-sjukhuset, 
daterat den 3 februari 2005.  
 
CSN överlämnade ärendet utan yttrande den 7 april 2006. 
 
Nämnden har varit i kontakt med både NN och kuratorn vid A-stad vuxengymnasium. 
Det har då framkommit att NN inte har kunnat slutföra någon av sina 
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gymnasieutbildningar på grund av dels problem i ungdomsgymnasiet, dels olyckan 
som inträffade i juni 2002. Studierna som NN nu bedriver på omvårdnadsprogrammet 
går bra men NN är i stort behov av studiemedel för hela den sökta utbildningen så att 
NN kan fullfölja de nu aktuella studierna.    
 
 
Författningsbestämmelser 
 
Bestämmelser om längsta tid som studiemedel lämnas för finns i 3 kap. 8 § 
studiestödslagen (1999:1395). I bestämmelsen anges att för studier i sådan 
utbildning som anges i 2 § andra stycket samma kapitel som inte är 
grundskoleutbildning får studiemedel lämnas vid studier på heltid under sammanlagt 
120 veckor. Till studerande som tidigare har en treårig gymnasieutbildning eller 
motsvarande får studiemedel dock lämnas under högst 80 veckor. Av fjärde stycket i 
samma paragraf följer emellertid att studiemedel får lämnas under längre tid än 80 
respektive 120 veckor om det finns synnerliga skäl. 
 
Av punkt 5 i övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) framgår att 
om en studerande har beviljats studiemedel eller särskilt vuxenstudiestöd enligt 
studiestödslagen (1973:349) eller särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa enligt lagen 
(1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa ska den tid som studiestöd 
har beviljats för räknas in vid bedömningen av om studiemedel får lämnas enligt 3 
kap. 8–10 §§ i den nya lagen. Tid enligt den gamla lagen ska räknas om till 
motsvarande antal veckor enligt den nya lagen. 
 
 
Nämndens bedömning 
 
NN har med hänsyn till sina tidigare studier rätt till studiemedel för studier på 
gymnasial nivå under högst 120 veckor eller om det finns synnerliga skäl för längre 
tid. Begreppet synnerliga skäl kan endast föreligga om mycket speciella, synnerligen 
tungt vägande skäl finns. De omständigheter som har kommit fram i ärendet, bl.a. 
genom uppgifter i det nämnda intyget som påverkat NN:s tidigare gymnasiestudier, 
innebär enligt nämndens mening att det får anses finnas sådana synnerliga skäl som 
enligt studiestödslagen är en förutsättning för att NN ska kunna beviljas ytterligare 
studiemedel för studier på gymnasial nivå. NN:s överklagande ska därför bifallas. 
 
 
 
 
Mats Törnered   
    Ulrika Hellgren 
 
 
 
Beslutet har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Charlotte Waas, vice 
ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Birgitta Eriksson (ersättare 
för Margareta Lindhagen), Marie-Louise Holmberg (ersättare för Margareta 
Söderström), Ulrika Lindmark, Fredrik Pettersson och Christian Sjöstrand. 
 
Föredragande: Ulrika Hellgren 
Kopia till CSN 
 
 
 


