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Klagande    NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 22 december 2007 
 

 
Saken Antal veckor med studiemedel på 

eftergymnasial nivå  

 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden beslutar att det finns synnerliga skäl att lämna NN studiemedel under den 
sökta perioden. Det ankommer på CSN att pröva NN:s ansökan i övrigt.  
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

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

 
Ärendet 
 
NN ansökte om studiemedel för teologiska studier vid universitet för tiden den 22 
januari 2007 – den 18 januari 2008. 
 
CSN avslog ansökan med motiveringen att CSN bedömer att det inte finns särskilda 
eller synnerliga skäl att bevilja studiemedel för studier på eftergymnasial nivå i mer 
än 240 veckor.  
 
NN överklagade den 3 april 2007 beslutet och anförde i huvudsak följande. NN kan 
inte slutföra sina studier utan studiemedel. NN:s dubbla handikapp, dyslexi och 
ADHD, gör det omöjligt för NN att arbeta vid sidan av studierna. NN:s 
neuropsykiatriska handikapp, ADHD, gör att NN behöver en balanserad och 
strukturerad tillvaro där NN kan koncentrera sig på en sak i taget eftersom NN:s 
koncentrationsförmåga är mycket nedsatt och att NN lätt störs av omgivningen. NN 
har nu påbörjat behandling för ADHD, medicinering samt psykosocialt stöd i form av 
en studentassistent via handikappenheten på universitetet. Under de år som NN 
endast klarade 10 poäng per termin, hade NN ingen av dessa stödåtgärder. Det finns 
därför ingen anledning att tro att NN inte skulle kunna slutföra sina studier på två 
terminer. 
 
NN har till överklagandet ingivit intyg och behandlingsunderlag utfärdade av 
Psykiatrin i hemregionen den 21 augusti 2006 och den 12 februari 2007. 
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CSN överlämnade ärendet med yttrande den 10 april 2007. 
 
NN har den 19 april 2007 inkommit med synpunkter på CSN:s yttrande. 
 
Av handlingarna framgår att NN vårterminen och höstterminen 2006 beviljades 
studiemedel enligt äldre regler för att avsluta sin utbildning. NN har sammanlagt 
förbrukat 273 veckor med studiemedel på eftergymnasial nivå. 
 
 
Författningsbestämmelser 
 
Enligt 3 kap. 8 § studiestödslagen (1999:1395) får studiemedel för studier på 
eftergymnasial nivå lämnas vid studier på heltid under sammanlagt högst 240 veckor. 
Om det finns synnerliga skäl får studiemedel lämnas för längre tid. 
 
Enligt punkten 3 a i övergångsbestämmelserna till studiestödslagen får studiemedel 
lämnas enligt bestämmelserna i 4 kap. 8 § första stycket i den gamla lagen för att en 
studerande ska kunna slutföra studierna, utan hinder av bestämmelserna i  
3 kap. 8 - 10 §§ i den nya lagen. Detta gäller dock bara, om den studerande  
- före den 1 juli 2001 har påbörjat en högskoleutbildning och för den utbildningen 
beviljats studiemedel enligt studiestödslagen (1973:349), och        
- innan högskoleutbildningen påbörjades har beviljats studiemedel för andra 
högskolestudier. 
 
Enligt 4 kap. 8 § den gamla lagen får studiemedel lämnas för högst tolv terminer och 
för längre tid om det finns särskilda skäl. 
 
 
Nämndens bedömning 
 
NN:s teologutbildning omfattas av övergångsbestämmelserna, vilket innebär att NN 
kan beviljas studiemedel på grund av särskilda skäl för att avsluta den utbildningen. 
Med stöd av dessa bestämmelser har NN fått studiemedel under vår- och 
höstterminen 2006, men inte avslutat teologutbildningen i januari 2007. Under 
vårterminen 2006 tog NN fem poäng, vilket bl.a. beror på att NN genomgått en 
neuropsykiatrisk utredning. Under höstterminen tog NN tio poäng, vilket enligt 
överklagandet beror på att NN inte påbörjat sin medicinering och inte fått det 
psykosociala stöd i form av studentassistent som NN har rätt till. Enligt 
överklagandenämnden utgör dessa omständigheter inte tillräckliga skäl att ytterligare 
en gång bevilja studiemedel för att avsluta studierna. 
 
Vid prövning enligt de nya reglerna konstaterar nämnden att NN lämnats studiemedel 
mer än 240 veckor för studier på eftergymnasial nivå. För att bevilja NN ytterligare 
veckor med studiemedel krävs att det finns synnerliga skäl. Prövningen av vad som 
kan anses vara synnerliga skäl är mycket restriktiv. 
 
Mot bakgrund av vad som redovisats ovan finner nämnden vid en samlad bedömning 
att det finns synnerliga skäl att bevilja NN studiemedel under den sökta perioden. 
Överklagandet ska således bifallas. 
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Mats Törnered    
    Karin Nyström 
 
 
Beslutet har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Charlotte Waas, vice 
ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Birgitta Eriksson (ersättare 
för Margareta Lindhagen), Ulrika Lindmark, Fredrik Pettersson, Christian Sjöstrand 
och Margareta Söderström. 
 
Föredragande: Karin Nyström 
 
Kopia till CSN 
 
 
 
 
 
 
 
 


