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Klagande NN  

 
 

 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 12 maj 2010  
 

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

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

 
Ärendet 
 
NN ansökte den 24 februari 2010 om studiemedel för heltidsstudier för att läsa 150 
poäng under perioden den 11 januari 2010 – den 18 juni 2010 och 150 poäng under 
perioden den 16 augusti 2010 – den 17 december 2010. Hon uppgav i ansökan att 
hon har en synnedsättning och bifogade intyg från en syncentral, en ögonklinik och 
från skolan. 
 
CSN avslog den 24 mars 2010 ansökan eftersom studierna avsåg en lägre studietakt 
än halvtid och därmed inte gav rätt till studiemedel. 
 
NN inkom den 7 maj 2010 med ytterligare skrivelser från skolan och intyg från en 
syncentral.  
 
CSN beslutade den 12 maj 2010 på nytt att avslå ansökan.  
 
NN överklagade den 26 maj 2010 beslutet och anförde bl.a. följande. Hon hänvisar 
till tidigare insända handlingar och framhåller att hennes studier påverkas i mycket 
hög grad på grund av de svårigheter som hon har. Hon anser att synnedsättningen i 
kombination med att hon har ett annat modersmål än svenska och därtill saknar 
studievana utgör speciella omständigheter som borde berättiga henne till 
studiemedel för åtminstone halvtidstudier.  
 
CSN överlämnade ärendet utan yttrande den 31 maj 2010. 
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Författningsbestämmelser 
 
Enligt 3 kap. 5 § studiestödslagen (1999:1395) får studiemedel lämnas för varje 
vecka då den studerande bedriver studier på minst halvtid. Studiemedel får lämnas 
bara för sådan del av studietid som omfattas av den kursplan eller motsvarande som 
gäller för utbildningen. 
 
Enligt 1 kap. 7 § förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning beräknas 
20 verksamhetspoäng för en veckas heltidsstudier. 
 
 
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. Det finns dock inte laglig 
möjlighet att bevilja studiemedel för mindre än halvtidsstudier. 
 
NN:s ansökan avser studier motsvarande 6,5 poäng per vecka under vårterminen 
och åtta poäng per vecka under höstterminen. Detta är mindre än halvtid och grundar 
inte rätt till studiemedel. Överklagandet ska därför avslås. 
 
 
 
Mats Törnered  
    Stefan Öberg 
 
 
Beslut har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Mats Törnered, direktör, 
samt ledamöterna Märtha Byfors, Marie-Louise Holmberg, Margareta Lindhagen, 
Ulrika Lindmark och Christian Sjöstrand. 
 
Föredragande: Stefan Öberg 
 
Kopia till CSN
 
 


