
                    
                   ÖVERKLAGANDENÄMNDEN 
                            FÖR STUDIESTÖD                                   . 
                            The National Board of Appeal for Student Aid                                 Sidan 1 av 2 
      Dnr: 2010-03701 
       

.                                                                                                                                                                                                 . 
Postadress                   Besöksadress                       Telefon                              Telefax                      E-post 
Box 110                    Backgränd 9                     0611-34 75 00              0611-34 75 70      registrator@oks.se 
871 23 Härnösand 

                                       Beslut: 2010-09-20 
 
 
 
Klagande NN 
 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 19 augusti 2010 
 
 
Saken Prövning av studieresultat  
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden beslutar att kraven på studieresultat är uppfyllda. Det ankommer på CSN 
att pröva ansökan med denna förutsättning. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

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

Ärendet 
 
NN ansökte om studiemedel för studier på ett lärarprogram vid Högskolan i A-stad 
under tiden den 30 augusti 2010 – den 5 juni 2011 och anförde bl.a. att hon på grund 
av otrivsel ville byta från socialpsykologi till lärarutbildning men då var tvungen att 
läsa några kurser på komvux vilket hon gjorde våren 2010. Under tiden på högskolan 
var hon på alla föreläsningar, fick godkänt på alla seminarier, grupparbeten, 
presentationer och inlämningsuppgifter. På komvux klarade hon de kurser hon 
behövde och hade mycket god närvaro. 
 
CSN avslog ansökan med motiveringen att NN redovisat 15,5 högskolepoäng för den 
period studiemedel senast beviljats. För att kunna få studiemedel igen måste NN 
klara ytterligare 2,5 högskolepoäng. CSN bedömde att de personliga förhållanden 
som NN hänvisat till inte helt kan förklara det otillräckliga studieresultatet.  
  
NN överklagade den 24 augusti 2010 beslutet och anförde i huvudsak följande. Hon 
mådde inte alls bra över känslan att ha valt fel utbildning och då ångesten började 
komma bestämde hon sig för att bli förskollärare. Sedan läste hon på komvux 
samtidigt som hon planerade introduktionen för studenterna på Högskolan i A-stad. 
 
CSN överlämnade ärendet med ett yttrande den 27 augusti 2010. 
 
NN inkom den 6 september med ytterligare synpunkter. 
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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 3 kap. 5 § studiestödsförordningen (2000:655) framgår att normal studietakt för 
högskolestudier är att den studerande ska ha klarat av  
1. 62,5 procent av sitt studieåtagande under de första 40 veckorna med studiemedel 
för heltidsstudier, och 
2. 75 procent av sitt studieåtagande för studier som därefter bedrivs med 
studiemedel. 
 
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. 
 
Enligt 4 kap. 24 § CSNFS 2001:1 har en studerande åter rätt till studiemedel från och 
med veckan efter den kalendervecka då kraven på studieresultat är uppnådda. Om 
den studerande byter utbildningsform kan också återkvalificering ske genom att han 
eller hon redovisar godkända studieresultat från en studieperiod på den nya 
utbildningen. Studiemedel kan även då beviljas från och med veckan efter den vecka 
då godkända studieresultat har uppnåtts. 
 
Nämndens bedömning 
 

NN beviljades senast studiemedel under 20 veckor höstterminen 2009 för studier på 
eftergymnasial nivå samt under vad som motsvarar 15 heltidsveckor på 
gymnasienivå vårterminen 2010. Kravet på studieresultat är 18 högskolepoäng av 
studieåtagandet om 30 högskolepoäng för höstterminen och 150 poäng av 
studieåtagandet om 300 poäng för vårterminen 2010. NN har under dessa veckor 
redovisat 15,5 högskolepoäng och 250 poäng.  
 
Det saknas 2,5 högskolepoäng för höstterminen samtidigt som det inom ramen för 
studieåtagandet för vårterminen finns ett överskott om 100 poäng, dvs. motsvarande 
mer än 2,5 högskolepoäng. Sammantaget får NN anses ha bedrivit sina studier i 
normal takt. 
 
 
 
Mats Törnered  
 
    Christina Sundström 
 
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: Christina Sundström 
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