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Klagande    NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 18 mars 2008 
 

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

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

 
Ärendet 
 
NN sökte och beviljades studiemedel för heltidsstudier på högskolenivå, 30 
högskolepoäng 20 veckor, vecka 36 2007 till vecka 3 2008 samt studiemedel för 
heltidsstudier på högskolenivå, 30 poäng 20 veckor, vecka 4 till 23 2008. 
 
CSN ändrade den 22 januari 2008 beslutet om studiemedel och beslutade om 
avräkning och återkrav av studiemedel för vecka 52 2007 och vecka 1 – 3 2008, 
eftersom Försäkringskassan inte godkänt sjukperioder efter den 30 november 2007. 
 
CSN ändrade den 10 mars 2008 beslutet om studiemedel att gälla 16 veckor 
heltidsstudier, vecka 36 – 51 2007. Ett återkrav om 7 949 kronor för vecka 52 2007 
samt vecka 1 – 3 2008 beslutades eftersom inga av Försäkringskassan godkända 
sjukperioder inkommit efter den 30 november 2007. För våren 2008 beslutade CSN 
att NN inte har rätt till studiemedel då NN inte sökt eller antagits till utbildning. NN:s 
avsikt har inte varit att bedriva studier under våren och att i efterhand inkomma med 
en antagning skulle inte påverka CSN:s beslut. 
 
CSN ändrade den 18 mars beslutet på så sätt att återkrav av studiemedel inte längre 
var aktuellt då Försäkringskassan godkänt sjukperioder från den 30 november 2007 
till den 18 januari 2008. Tidigare beslut om att NN inte har rätt till studiemedel under 
vårterminen 2008 kvarstod, eftersom NN inte sökt eller antagits till utbildning. 
 
NN överklagade den 19 mars 2008 CSN:s beslut och anförde bl.a. följande. Den 20 
januari inkom NN:s ansökan till Högskolan i A-stad som, då NN kontaktade den, ville 
veta vilken utbildning NN skulle vilja bli antagen till. NN förklarade då att NN var sjuk 
just då men kunde tänka sig vilken som helst av de utbildningar NN sökt. Högskolan 
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menade att den inte kunde anta någon som är sjuk och efter många turer fram och 
tillbaka skulle skolan anta NN om CSN godkände NN:s sjukperiod vid 
antagningstillfället. NN har sökt men nekats ekonomiskt bistånd från socialtjänsten 
eftersom NN:s ansökan om studiemedel för våren 2008 var godkänd av CSN och har 
nu inte haft någon inkomst sedan december 2007. NN vill att beslutet om återkrav 
ändras samt att NN beviljas studiemedel för vårterminen 2008. NN inkom den 27 
mars 2008 till CSN med bevis om antagning till en kurs om 30 högskolepoäng 
vårterminen 2008. 
 
CSN överlämnade ärendet den 1 april 2008. 
 
 
Författningsbestämmelser 
 
Enligt 3 kap. 26 § studiestödsförordningen (2000:655) avses med studietid den del 
av ett kalenderhalvår då en studerande bedriver studier och den del av 
kalenderhalvåret då den studerande skulle ha bedrivit studier om han eller hon inte 
hade blivit sjuk. 
 
Av 3 kap. 27 § studiestödsförordningen framgår att studiemedel får lämnas för en 
sjukperiod som infaller under tid för vilken den studerande har beviljats studiemedel. 
 
Av 3 kap. 29 § samma förordning framgår att en studerande har rätt till studiemedel 
endast för sådan sjukperiod eller del av den som har godkänts av 
Försäkringskassan. Om Försäkringskassan finner att en studerande på grund av 
sjukdom är helt oförmögen att bedriva sina studier, ska Försäkringskassan godkänna 
sjukperioden. 
 
 
Nämndens bedömning 
 
I det fall en studerande är sjuk redan vid en studieperiods början krävs, för att 
studiemedel ska kunna beviljas för den nya studieperioden, att den studerande skulle 
ha bedrivit studier om han eller hon inte blivit sjuk. Det krävs därför att den 
studerande redan när sjukfallet inträffade var antagen för studier på ett program eller 
på fristående kurs enligt en studieplanering. 
 
NN läser inte på något program och det finns inte någon redovisad studieplanering 
där den nu aktuella kursen ingår. NN har endast enligt egen uppgift sökt kursplats 
först den 20 januari 2008 och antagits på kursen först den 27 mars 2008. Vid sådant 
förhållande kan vårterminen inte anses vara sådan studietid att NN kan få 
studiemedel under sjukdom. Överklagandet ska därför avslås. 
 
 
 
Mats Törnered  
    Pia Dahne 
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Beslutet har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Charlotte Waas, vice 
ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Viktor Granbom, Marie-
Louise Holmberg, Ulrika Lindmark och Christian Sjöstrand.  
 
Föredragande: Pia Dahne.  
 
Kopia till CSN 
 
 
 
 


