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Klagande    NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 22 september 
2006 

 
 
Saken Studietakt 
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden avslår överklagandet. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas 
 

-------------------------------------------- 
 
Ärendet 
 
NN ansökte om studiemedel för heltidsstudier, 20 poäng, civilingenjörsprogrammet, 
under perioden 1 september 2006 – 7 juni 2007. NN lämnade in en särskild ansökan 
om 75 procent studietakt med 100 procent studiemedel på grund av dyslexi och 
bifogade intyg från skolan med individuell studieplan och dyslexiutredning. 
 
CSN beviljade NN studiemedel för heltidsstudier, 20 poäng 20 veckor, vecka 35 2006 
– 22 2007. CSN beviljade studiemedel trots otillräckliga studieresultat med hänsyn till 
NN:s dyslexi. NN blev inte beviljad studiemedel för en högre takt än NN faktiskt läser 
eftersom CSN uppgav sig sakna stöd i lag och förordning att bevilja detta. 
 
NN överklagade den 10 oktober 2006 beslutet och vidhöll sin begäran att få studera 
deltid med heltidsstudiemedel. 
 
CSN överlämnade ärendet den 31 oktober 2006 och anförde följande. CSN har i den 
nya studiestödsförordningen inget bemyndigande att besluta om närmare 
bestämmelser för regeltillämpning om särskilda skäl att bevilja studiemedel för högre 
takt än faktisk takt. CSN har dock i vissa fall fortsatt att bevilja studiemedel för högre 
takt än faktisk takt. Överklagandenämnden för studiestöd har dock i tidigare ärenden 
ansett att 3 kap. 5 § studiestödslagen ger utrymme för detta om den studerande på 
grund av funktionshinder eller liknande behöver lägga ner mer tid på sina studier än 
den egentliga studietakten och om detta styrks. NN har ansökt om studiemedel för 
heltidsstudier 20 poäng per termin och CSN har beviljat studiemedel i enlighet med 
ansökan. CSN anser därför att överklagandet bör avslås. Om NN inte studerar 20 
poäng per termin är NN skyldig att meddela CSN rätt antal poäng per termin. 
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NN har beretts tillfälle att komma in med synpunkter på CSN:s yttrande. 
 
Enligt intyg från studievägledare MM har studenter med dyslexi ofta svårt att hinna 
med skriftliga grupparbeten, inlämningsuppgifter och projektuppgifter på grund av 
den höga arbetstakten på civilingenjörsprogrammet. Enligt intyg från samordnaren 
för studenter med funktionshinder LL ska NN få kurslitteraturen inläst som talbok, 
anteckningshjälp, visst skrivstöd samt anpassad examination. 
 
 
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 
 
Överklagandenämnden har i ett flertal avgöranden konstaterat att 
studiestödssystemet ger utrymme att i vissa fall av funktionshinder bevilja 
studiemedel för en högre studietakt än den egentliga. I första hand ska dock 
studiehinder åtgärdas av skolan, genom tekniska och andra hjälpmedel. Den 
omständigheten att en kurs anses krävande, svår eller har en hög arbetstakt är inte i 
sig skäl att dessutom bevilja studiemedel för en högre takt än den egentliga. 
 
NN har läs- och skrivsvårigheter och får del av sådana tekniska och andra 
hjälpmedel som avser att jämställa NN med icke funktionshindrade studenter. För 
vissa uppgifter får NN inte sådan hjälp. Av ingivna intyg framgår dock inte att dessa 
svårigheter är så omfattande att NN behöver studera med reducerad studietakt. 
Överklagandet ska därför avslås. 
 
 
 
Mats Törnered    
    Pia Dahne 
 
Beslutet har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Charlotte Waas, vice 
ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Tommy Almqvist (ersättare 
för Fredrik Pettersson), Marie-Louise Holmberg (ersättare för Margareta Söderström), 
Margareta Lindhagen, Barbro Molander (ersätter Ulrika Lindmark) och Christian 
Sjöstrand. 
 
Föredragande: Pia Dahne 
 
Kopia CSN 
 


