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Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 3 mars 2011 
 

 
Saken Prövning av studieresultat  
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden beslutar att det föreligger särskilda skäl för att lämna studiemedel. Det 
ankommer på CSN att pröva ansökan i övrigt. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

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

 
Ärendet 
 
NN ansökte om studiemedel för studier vid komvux vår- och höstterminen 2011 och 
ingav ett sjukskrivningsintyg för tiden den 25 november – den  10 december 2010 på 
grund av nedstämdhet, koncentrationssvårigheter, sömnbesvär och 
ångestproblematik. 
 
CSN avslog ansökan med motiveringen att NN redovisat 260 poäng för den period 
studiemedel senast beviljats. För att kunna få studiemedel igen måste NN klara 
ytterligare 100 poäng.  
 
NN överklagade den 22 mars 2011 beslutet och anförde i huvudsak att hon hamnade 
i en depression när hon fick veta att hon hade en bakterieinfektion i en fot, att hon 
inte kunde sova, att hon glömde saker samt att hon var i skolan men att hennes 
koncentration var helt borta. Till överklagandet bifogade NN en journalutskrift från 
den 25 november 2010 i vilken bl.a. anges att insjuknandet skedde tre veckor 
tidigare och att det kan ha utlösts av att hon då påbörjade en behandling med ett 
läkemedel med depression och sömnstörning som mindre vanliga biverkningar. 
 
CSN överlämnade ärendet den 23 mars 2011 och anförde bl.a. i ett yttrande att 
kravet på studieresultat ska vara 320 poäng. 
  
NN tillade den 30 mars 2011 bl.a. följande. I augusti fick hon ont i fötterna som hon 
inte fick bukt med själv. Hon besökte vårdcentral fyra gånger och hon fick flera starka 
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mediciner på grund av misstanke om en bakterieinfektion. Hon åt åtta tabletter om 
dagen och eftersom hon sedan tidigare medicinerar mot sin SLE blev det 20 tabletter 
varje dag. Hon  blev helt slutkörd av värk och starka mediciner och hamnade i en 
depression. När hon i november kontaktade psykakuten visade det sig att hennes 
mediciner inte fungerade tillsammans och då slutade hon med några av tabletterna.  
 
 
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 18 veckor höstterminen 2010. Kravet på 
studieresultat under perioden är 320 poäng av studieåtagandet om 360 poäng. NN 
har under dessa veckor redovisat 260 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 NN åberopar är av det slag som avses med särskilda skäl. Det 
finns också ett tydligt samband mellan koncentrationssvårigheter m.m. som framgår 
av sjukskrivningsintyg och journalutdrag och de bristande studieresultaten. Det finns 
därför särskilda skäl att lämna henne studiemedel trots det otillräckliga 
studieresultatet. Överklagandet ska således bifallas. 
 
 
 
 
Mats Törnered  
 
    Leif Denkert 
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Beslutet 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 

 
 


