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Klagande NN 
 
 

 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 18 augusti 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 på komvux under tiden den 30 augusti 2010 
– den 14 januari 2011 och anförde att han avbröt studierna vid folkhögskolan 
eftersom han inte trivdes och det inte fungerade för honom. Bl.a. skulle han påbörja 
medicinering för ADHD, men det fick skjutas upp på grund av läkarundersökningar. 
 
CSN avslog ansökan med motiveringen att NN har otillräckliga studieresultat från 
sina tidigare studier. För att kunna få studiemedel igen måste NN klara 220 poäng på 
den nya utbildningen. CSN bedömde att de personliga förhållanden som NN hänvisat 
till inte helt kan förklara det otillräckliga studieresultatet. 
  
NN överklagade den 19 augusti 2010 beslutet och anförde i huvudsak han inte kan 
läsa de 220 poäng CSN kräver om han inte får studiemedel. 
 
CSN överlämnade ärendet utan yttrande den 26 augusti 2010. 
 
Av handlingarna framgår att NN:s senaste beviljningsperiod är 17 veckor 
höstterminen 2009 och elva veckor vårterminen 2010 för studier vid en folkhögskola. 
NN bedrev sina studier i normal takt höstterminen 2009 men avskrevs från 
utbildningen den 12 mars 2010 på grund av dålig närvaro. Den låga närvaron 
berodde enligt NN på att han tänkte byta utbildning. 
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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. 9 och 18 §§ CSNFS 2001:1 framgår att normal studietakt för utbildningar 
på folkhögskola är att uppnå studieresultat i den takt som utbildningsplanen 
föreskriver. Mindre och tillfälliga förseningar kan dock accepteras. 
 
Nämndens bedömning 
 
NN beviljades senast studiemedel under 28 veckor läsåret 2009/2010. Studierna 
bedrevs i normal takt under höstterminen, men inte under vårterminen. Fråga är inte 
om en mindre och tillfällig försening. NN 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 inte sådana särskilda skäl som krävs för 
att han ska få studiemedel trots det otillräckliga studieresultatet. 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 
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