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                     Beslut: 2010-11-01  
 
 
Klagande NN 
 
 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 8 september 2010 
 

 
Saken Prövning av studieresultat  
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden beslutar att det finns särskilda skäl att bortse från det otillräckliga 
studieresultatet. 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 vid komvux under tiden den 23 augusti 2010 
– den 7 januari 2011.   
  
CSN avslog ansökan med motiveringen att NN redovisat 800 poäng för den period 
studiemedel senast beviljats. För att kunna få studiemedel igen måste NN klara 
ytterligare 20 poäng.  
 
NN överklagade den 15 september 2010 beslutet och anförde i huvudsak följande. 
Hon avbröt studierna vårterminen 2005 på grund av ett överfall. Sedan dess har hon 
betalat sin studieskuld och läst upp sina betyg. Hösten 2009 och våren 2010 klarade 
hon 800 poäng och har till höstterminen 2010 kommit in på samtliga ämnen. 
 
Enligt ett bifogat läkarintyg skedde överfallet den 9 maj 2005 och NN kunde därefter 
inte delta i skolarbetet på grund av bl.a. stark rädsla då hon vistas ensam utomhus. 
Hon har därför inte kunnat ta sig till skolan och sköta sina studier på ett adekvat sätt. 
 
CSN överlämnade ärendet den 20 september 2010 och framhöll i ett yttrande att det 
saknas en koppling mellan skäl och bristande studieresultat med hänsyn till att NN 
avbröt tre av fyra kurser vårterminen 2005 flera veckor före överfallet. 
 
NN inkom den 27 september med ytterligare en skrivelse.   
 



ÖKS  Sidan 2 av 2 
      Dnr: 2010-04260 
 
 
  
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 studiemedel under 11 veckor vårterminen 2005 och därefter utan 
resultatprövning ytterligare 40 veckor läsåret 2009/2010. Kravet på studieresultat 
under dessa perioder är 820 poäng av studieåtagandet om 1020 poäng. NN har 
redovisat noll poäng för vårterminen 2005 samt 800 poäng för läsåret 2009/2010 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. 
 
När CSN utan resultatprövning beviljade studiemedel ytterligare 40 veckor läsåret 
2009/2010 innebar detta samtidigt att CSN uppställde ett krav att NN skulle klara 820 
poäng av det nya studieåtagandet om 800 poäng. Detta krav på studieresultat 
framstår inte rimligt. Mot bakgrund av att NN klarat hela åtagandet för den senaste 
beviljningsperioden om 40 veckor, finner nämnden att det finns särskilda skäl att 
bortse de 20 poäng som saknas. Överklagandet ska därför bifallas. 
  
 
 
Mats Törnered  
    Leif Denkert 
 
 
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. 
 
Föredragande: Leif Denkert 
Kopia till CSN 

 


