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Klagande    NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 28 februari 2007 
 

 
Saken Studiemedel under sjukdom 
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden finner att omständigheterna i ärendet är sådana att det finns synnerliga 
skäl att bevilja NN studiemedel under sjukdom för veckorna 3-6 år 2007. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

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

 
Ärendet 
 
NN ansökte den 30 januari 2007 om studiemedel för deltidsstudier motsvarande 75 
procent av heltidsstudier för fortsatta studier på en basårsutbildning vid universitetet 
under perioden den 8 januari 2007 – den 25 maj 2007 (veckorna 2-21). 
 
CSN avslog den 28 februari 2007 NN:s ansökan med motiveringen att NN:s 
studieresultat från höstterminen 2006 var otillräckliga. 
 
NN överklagade CSN:s beslut den 27 mars 2007 och anförde att NN var godkänd på 
2,5 av 4 kurser. Anledningen till att NN inte klarade sina sista poäng var att NN 
genomgick en operation den 16 januari 2007 med efterföljande sjukskrivning i fyra 
veckor. NN:s två sista tentamina var under sjukskrivningstiden, den 1 respektive den 
6 februari 2007 och därför hade NN inte möjlighet att klara dessa poäng. 
Operationen hade blivit uppskjuten två gånger under hösten och hamnade 
olyckligtvis i skarven mellan terminerna.  
 
NN bifogade ett medicinskt underlag utfärdat den 18 januari 2007 av läkaren MM vid 
sjukhuset i A-stad. Av intyget framgår att NN den 16 januari 2007 opererades för 
tyreotoxikos och att NN:s studieförmåga bedömdes helt nedsatt under perioden den 
16 januari 2007 – den 11 februari 2007. NN bifogade även ett e-postmeddelade från 
den 19 januari 2007 där NN kontaktade CSN och frågade hur NN skulle anmäla sin 
sjukskrivning. I CSN:s svar på meddelandet redogjorde CSN för reglerna om 
godkänd sjukperiod från Försäkringskassan. CSN anförde vidare att NN måste 
skicka in en ansökan om studiemedel för att CSN skulle kunna pröva NN:s rätt till 
studiemedel. 
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CSN ändrade den 4 april 2007 sitt beslut och beviljade NN studiemedel för 
perioderna den 8 januari – den 17 januari 2007 och den 12 februari – den 25 maj 
2007. CSN angav i beslutet att NN beviljades studiemedel trots bristande 
studieresultat under vårterminen 2007 med hänsyn till de personliga förhållanden NN 
uppgett i sitt överklagande. CSN angav vidare i beslutet att studiemedel endast 
kunde beviljas för de 16 veckor som NN studerat under vårterminen 2007. Eftersom 
NN:s ansökan hade kommit in till CSN under pågående sjukperiod ansåg CSN att 
NN inte var berättigad till studiemedel under sjukdom. 
 
CSN överlämnade ärendet den 5 april 2007 utan yttrande. 
 
 
Författningsbestämmelser 
 
Av 3 kap. 27 § studiestödsförordningen framgår att studiemedel får lämnas för en 
sjukperiod som infaller under tid för vilken den studerande har beviljats studiemedel. 
För sjukperiod som infaller efter studietidens början får studiemedel lämnas bara om 
en ansökan om studiemedel har kommit in till CSN dessförinnan. Om det finns 
synnerliga skäl, får studiemedel lämnas även om en ansökan inte har kommit in före 
sjukperiodens början. 
 
Av 3 kap.28 § samma förordning framgår att om en studerande på grund av sjukdom 
blir helt oförmögen att bedriva sina studier, ska han eller hon anmäla detta till 
Försäkringskassan.  
 
 
Nämndens bedömning 
 
NN studerade under höstterminen 2006. I samband med terminsskiftet, den 16 
januari 2007, genomgick NN en operation och sjukskrevs därefter på heltid under 
perioden den 16 januari 2007 – den 11 februari 2007. Efter sjukdomsperioden 
återgick NN till sina studier. Nämnden finner att dessa omständigheter är sådana att 
det finns synnerliga skäl att bevilja NN studiemedel under sjukdom för veckorna 3-6 
år 2007. 
 
 
 
Mats Törnered  
    Anita Enocksson 
 
 
Beslutet har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Charlotte Waas, vice 
ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Susanna Hansson, Marie-
Louise Holmberg, Margareta Lindhagen, Ulrika Lindmark och Christian Sjöstrand. 
 
Föredragande: Anita Enocksson 
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