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Klagande    NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 30 augusti 2006 
 

 
Saken Studietakt för rätt till studiestöd i 

Sverige 
 
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden beviljar NN studiemedel för deltidsstudier motsvarande 75 procent av 
heltid för de sökta studierna. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

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

 
Ärendet 
 
NN ansökte den 6 juli 2006 om studiemedel för deltidsstudier motsvarande 75 
procent av heltidsstudier vid Vuxenutbildningen under perioden den 18 augusti 2006 
– den 21 december 2006. NN uppgav att NN under perioden skulle studera 300 
poäng på gymnasial nivå. 
 
CSN beviljade den 7 juli 2006 NN studiemedel för deltidsstudier motsvarande 75 
procent av heltidsstudier under 18 veckor (veckorna 33-50) år 2006. 
 
Vuxenutbildningen rapporterade den 25 augusti 2006 till CSN att NN avbrutit en kurs 
i svenska den 18 augusti 2006. NN:s studieomfattning var därför 200 poäng under 
perioden den 18 augusti 2006 – den 21 december 2006. 
 
CSN beslutade den 28 augusti 2006 att bevilja NN studiemedel för deltidsstudier 
motsvarande 50 procent av heltidsstudier eftersom NN skulle studera 200 poäng 
under 18 veckor. CSN beslutade att avräkning från kommande 
studiemedelsutbetalningar skulle ske av det studiemedel (2 400 kronor) som betalats 
ut med för högt belopp. 
 
CSN ändrade den 30 augusti 2006 sitt beslut på så sätt att NN beviljades 
studiemedel med det högre bidragsbeloppet för deltidsstudier motsvarande 50 
procent av heltidsstudier eftersom det framkommit uppgifter som visade att NN 
saknade treårig gymnasieutbildning. 
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NN överklagade CSN:s beslut den 2 oktober 2006 och anförde bl.a. följande. NN vill 
att ärendet prövas med utgångspunkt i de intyg som skickats in.  
 
Av ett intyg utfärdat den 1 september 2006 av skolkuratorn vid Vuxenutbildningen 
framgår följande. NN har stora svårigheter med att skriva ned texter, både för hand 
och vid dator, eftersom NN har värk i armarna, besvär med nacke och rygg. Eftersom 
NN även har smärtor i sina knän har NN svårt att bära tunga böcker, gå längre 
sträckor och gå i trappor. Därför kunde NN inte genomföra kursen i svenska. 
Kuratorn anser att NN behöver studiemedel för mer än halvtidsstudier eftersom NN:s 
studier tar mer tid. 
 
Vidare finns ett läkarutlåtande utfärdat den 5 september 2006 av överläkaren MM vid 
A-kliniken i A-stad.  Av utlåtandet framgår att NN tidigare arbetat som skomakare på 
ett ortopediskt företag och att NN under 2003 utvecklat tilltagande rörelse- och 
belastningssmärta i bägge armar och händer. NN har varit föremål för handkirurgiska 
operativa åtgärder i vänster arm och hand. På grund av de kvarvarande besvären 
tvingas NN sluta med sitt yrke som skomakare. MM anför vidare att NN:s 
kvarvarande funktionsinskränkningar gör att NN har svårt att skriva för hand och på 
dator. Dessa aktiviteter kan inte utföras i högre tempo eller långa tider i sträck, vilket 
innebär långsammare studietakt.  
 
Av ett intyg utfärdat den 21 september 2006 av husläkaren LL framgår att NN på 
grund av smärtor i muskler och leder har svårt att sitta en längre tid, får ont i nacken 
och axlar. NN kan inte heller skriva varken med penna eller med hjälp av dator under 
någon längre tid. NN:s knäbesvär gör att NN har svårt att gå i trappor. 
 
CSN överlämnade ärendet den 12 oktober 2006 och uppgav att CSN inte funnit skäl 
att ändra beslutet enligt 27 § förvaltningslagen (1986:223). 
 
 
Författningsbestämmelser 
 
Av bestämmelserna i 3 kap. 5 § studiestödslagen (1999:1395) framgår att 
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. 
 
 
Nämndens bedömning 
 
Åberopade intyg ger stöd för att NN på grund av funktionshinder behöver lägga ner 
mer tid för sina studier än den egentliga studietakten. Studiestödssystemet ger 
utrymme för att i sådana fall bevilja studiemedel för en högre studietakt än den 
egentliga. 
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Utredningen ger emellertid också vid handen att NN på grund av sitt hälsotillstånd 
behöver en lägre arbetsinsats, dvs. någon form av deltidssjukskrivning. Studiestöds-
systemet ger inte utrymme för att bevilja studiemedel för deltidssjukskrivning. 
 
Vid en samlad bedömning finner nämnden att NN kan beviljas studiemedel för 75 
procent av heltid för en studietakt om halvtid.  
 
 
 
Mats Törnered  
    Anita Enocksson 
 
 
Beslut har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Charlotte Waas, vice 
ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Marie-Louise Holmberg 
(ersättare för Margareta Söderström), Margareta Lindhagen, Fredrik Pettersson och 
Christian Sjöstrand. 
 
Föredragande: Anita Enocksson 
 
Kopia till CSN 
 
 
 
 
 


