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Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 13 januari 2011 
 

 
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 om 25 procent vid en folkhögskola och om 25 
procent vid en annan folkhögskola under höstterminen 2010.    
 
CSN avslog ansökan med motiveringen att NN inte redovisat några poäng för den 
period studiemedel senast beviljats. Enligt uppgift från skolan har NN klarat kurserna 
SOMS1205 och SOMS1206 den 3 januari 2011 och hon har därmed uppnått kravet 
på studieresultat och kan få nya studiemedel från och med veckan därefter.    
 
NN överklagade den 14 januari 2011 beslutet och anförde i huvudsak följande. Hon 
har läst kurserna Socialt behandlingsarbete och Socialpsykiatri på distans. Hon har 
lämnat in alla närvarouppgifter samt obligatoriska uppgifter i god tid. Det enda som 
har varit kvar av kurserna är de s.k. betygssamtalen som ju endast handlar om vilka 
betyg eleven ska erhålla på kurserna. Att man skjuter på betygssamtalet betyder ju 
inte att man inte har klarat kursen på utsatt tid. Hon har dessutom haft kontakt med 
sin lärare angående när de skulle ha betygssamtalen. Hon fick information om att 
hon kunde vänta med samtalen på grund av att hon hade det turbulent på grund av 
sjukdom i familjen. En anhörig blev sjuk under tiden hon studerade och avled därefter 
i december 2010. NN kände då att hon var tvungen att prioritera sina pågående 
studier istället för betygssamtal i redan avklarade kurser.   
 
NN kompletterade överklagandet med kopior av e-brev hon skickat till sin lärare  
samt det svar hon erhållit.   
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CSN överlämnade ärendet utan yttrande den 19 januari 2011. 
 
Av dokumentationen i ärendet framgår att CSN varit i kontakt med MM vid A:stads 
utbildningscentrum för att erhålla uppgift om när NN blivit godkänd i kurserna 
SOMS1205 och SOMS1206 samt att MM bifogat kopior ur betygskatalogen 
avseende kurserna SOMS1205 (socialpsykiatri) och SOMS1206 (socialt 
behandlingsarbete). Uppgifterna har kommunicerats med NN. 
 
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 tio veckor våren och sommaren 2010. 
Kravet på studieresultat under perioden är 200 poäng av studieåtagandet om 200 
poäng. NN har under dessa veckor redovisat noll poäng och uppfyller således inte 
studieresultatkravet inför höstterminen 2010. 
 
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 hon ska få studiemedel trots det otillräckliga studieresultatet. Överklagandet ska 
därför avslås. 
 
 
 
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  
 
Föredragande: Christina Sundström 
Kopia till CSN 

 


