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Klagande    NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 26 februari 2007 
 

Saken Antal veckor med studiemedel på 
eftergymnasial nivå 

 
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden finner i NN:s fall att det finns synnerliga skäl att de 38 veckor med 
studiemedel som förbrukats under läsåret 2004/2005 ska belasta NN:s gymnasiala 
istället för eftergymnasiala veckor. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

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

 
Ärendet 
 
Genom beslut den 26 februari 2007 fastställde CSN att NN har rätt till studiemedel 
för eftergymnasiala studier under 240 veckor och att NN, i och med aktuell 
beviljningsperiod till och med vecka 23, år 2007, utnyttjat 236 veckor av maximalt 
240 för studier på eftergymnasial nivå. CSN bedömde, efter att hänsyn tagits till de 
skäl NN anfört, att det inte fanns synnerliga skäl att bevilja NN studiemedel i mer än 
240 veckor.  
 
NN överklagade CSN:s beslut den 20 mars 2007 och anförde bl.a. följande. Då NN 
sökte till teckenspråks- och tolkutbildningen år 2004 låg utbildningen på gymnasial 
nivå och studiemedel för detta beviljades. I och med att teckenspråksutbildningen låg 
på gymnasial nivå och tolkutbildningen på eftergymnasial nivå skulle NN klara 
utbildningen inom ramen för maxantalet veckor med studiemedel. Efter att 
utbildningen startat fick NN ett nytt beslut från CSN som innebar att både 
teckenspråks- och tolkutbildningen låg på eftergymnasial nivå. Detta innebär att NN 
efter 3,5 års studier står utan studiemedel. NN vill ha studiemedel för ytterligare 36 
veckor eller i efterhand få dispens så att NN:s första år på teckenspråkslinjen 
finansieras med studiemedel från potten med gymnasiemedel. 
 
CSN överlämnade överklagandet utan yttrande den 8 maj 2007.                  
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 Författningsbestämmelser 
 
Studiemedel för studier på eftergymnasial nivå får lämnas vid studier på heltid under 
sammanlagt högst 240 veckor [3 kap. 8 § första stycket studiestödslagen 
(1999:1395)]. Om det finns synnerliga skäl får studiemedel lämnas för längre tid (3 
kap. 8 § sista stycket).  
 

 
Nämndens bedömning 

 
Nämnden har i ett antal fall prövat frågan om de utbildningar inom basåret som 
anordnas av universitet och högskolor, men som ur studiestödssynpunkt belastar 
gymnasiala studiestödsveckor, jfr ärende 2001/115.200-11, 2001/431.200-11 och 
ärende 2001/459-200-11. Nämnden har där uttalat bl.a. följande. ”Den studerande 
måste enligt nämndens mening i rimlig tid kunna planera sina studier. En viktig del i 
denna planering är hur den studerande ska kunna finansiera studierna. Otydligheter i 
regelverket och bristande information om de rätta förhållandena bör i princip inte 
drabba den studerande.” 
 
Nämnden konstaterar att när NN inför höstterminen 2004 ansökte om studiemedel 
för sin fyra terminer långa teckenspråksutbildning vid folkhögskola gav den NN rätt till 
studiemedel enligt avdelning A i bilagan till studiestödsförordningen. Efter den 1 juli 
2004 hänförs samma utbildning dock till avdelning B i bilagan till 
studiestödsförordningen. Det finns inte några övergångsbestämmelser i frågan. Det 
innebär att utbildningen belastar NN:s rätt till studiestöd för eftergymnasiala studier. 

 
Någon information om denna förändring per den 1 juli 2004 fanns inte tillgänglig när 
NN ansökte till utbildningen och beviljades studiemedel härför på gymnasienivå den 
13 juli 2004. NN hade därför inte möjlighet att ta hänsyn till detta när NN planerade 
studierna. Sådan information gavs först i ett ändringsbeslut den 11 augusti 2004, där 
CSN meddelade att utbildningen ska räknas som eftergymnasial. 
 
Enligt nämndens bedömning bör det förhållandet, att NN beviljats studiemedel för 
studier på gymnasial nivå och först i samband med studiernas början underrättats om 
att studierna istället skulle räknas som eftergymnasiala, utgöra synnerliga skäl att i 
NN:s fall låta dessa veckor belasta NN:s gymnasiala istället för eftergymnasiala 
veckor. 
 
 
 
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 Föredragande: Karin Nyström 
Kopia till CSN 
 
 
 
 
 
 
 
 


