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Klagande NN 

 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 20 juli 2010 
 
Saken Prövning av studieresultat  
 
 
Nämndens beslut 
 

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

 

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

Ärendet 
 
NN ansökte om studiemedel för studier vid komvux under tiden den 23 augusti 2010 
– den 21 januari 2011 och anförde bl.a. att hennes pappa var sjuk och inlagd på 
sjukhus under flera månader hösten 2006. Det uppstod komplikationer och problem 
med tabletter. Då hon samtidigt arbetade deltid inom vården klarade hon inte av att 
studera utan avbröt studierna. 
 
CSN avslog ansökan med motiveringen att NN redovisat noll poäng för den period 
studiemedel senast beviljats. För att kunna få studiemedel igen måste NN klara 
ytterligare 60 poäng. CSN bedömde att de personliga förhållanden som NN hänvisat 
till inte helt kan förklara studieresultatet. 
 
NN överklagade den 28 juli 2010 beslutet och anförde i huvudsak följande. Hennes 
pappa hade diskbråck i nacken och efter en längre tids sjukhusvistelse kom man 
fram till att en operation skulle vara för riskfylld. Han skickades hem och på grund av 
sina smärtor åt han morfintabletter vilka han blev beroende av. De gjorde honom 
vimsig och konstig och vid två tillfällen försökte han ta sitt liv. På grund av dessa 
händelser kunde hon inte studera. Pappan fick senare hjälp och lyckades sluta med 
tabletterna. 
 
CSN överlämnade ärendet den 9 augusti 2010 med ett yttrande. 
 
NN har fått tillfälle att inkomma med synpunkter i anledning av CSN:s yttrande. Hon 
har också fått tillfälle att inkomma med dokumentation om pappans sjukdom. 
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Författningsbestämmelser 
 
Enligt 3 kap. 7 § studiestödslagen (1999:1395) får studiemedel lämnas till en 
studerande som har bedrivit sina tidigare studier i normal takt. Om det finns särskilda 
skäl för det, får studiemedel lämnas även om den studerande inte har bedrivit sina 
tidigare studier i normal takt. 
 
Av 4 kap. 8 § CSNFS 2001:1 framgår att normal studietakt för kommunal 
vuxenutbildning är 20 poäng per heltidsvecka med studiemedel under den senaste 
beviljningsperioden. En eftersläpning med högst 200 poäng under hela studietiden 
kan dock godtas, under förutsättning att den studerande har uppnått minst tio poäng 
per heltidsvecka under den senaste beviljningsperioden. 
 
Nämndens bedömning 
 
NN beviljades senast studiemedel under sex veckor höstterminen 2006. Kravet på 
studieresultat under perioden är 60 poäng av studieåtagandet om 120 poäng. NN har 
under dessa veckor redovisat noll poäng och uppfyller således inte 
studieresultatkravet. 
 
Med särskilda skäl avses (prop. 2009/10:141 s. 58) t.ex. egen eller nära anhörigs 
sjukdom, dödsfall i familjen eller allvarliga brister hos utbildningsanordnaren som den 
studerande inte har kunnat råda över. Det ska finnas ett tydligt samband mellan de 
skäl som åberopas och de bristande studieresultaten. De skäl som åberopas ska 
kunna styrkas. 
 
De omständigheter som NN har åberopat är av det slag som avses med särskilda 
skäl. Hon har emellertid inte inkommit med någon utredning som styrker dem. 
Överklagandet ska därför avslås. 
 
 
 
Mats Törnered  
     
    Annelie Nordin 
 
 
Beslut har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i Överklagandenämnden, Charlotte 
Waas, vice ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Märtha Byfors, 
Marie-Louise Holmberg, Margareta Lindhagen, Ulrika Lindmark och Christian 
Sjöstrand. Närvarande utan att ha varit beslutande var ersättaren Sofie Fredriksson. 
Föredragande: Annelie Nordin 
 
Kopia till CSN   
 

 


