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Klagande NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 31 mars 2011 
 

 
Saken Antal veckor med studiemedel på 

eftergymnasial nivå 
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden avslår överklagandet. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

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

 
Ärendet 
 
NN ansökte om studiemedel för det andra av två år på en kvalificerad yrkesutbildning 
till redovisningsekonom och anförde att hon under åren 1989 – 1994 studerade vid 
ett universitet och avslutade studierna med en magisterexamen. Efter avslutad 
utbildning har hon arbetat som doktorand och senare som forskningsassistent under 
åren 1994 – 2007. År 2007 födde hon sitt andra barn och fick svåra komplikationer i 
samband med förlossningen. Hon vårdades på sjukhus och genomgick en 
rehabilitering. Efter 2,5 års föräldraledighet flyttade familjen tillbaka till Sverige. Den 
arbetsinsats som skulle krävas för att arbeta som forskare igen kräver resurser som 
hon inte har längre och som måste tas från barn och familj.  
 
CSN beviljade studiemedel för 8 veckor och fastställde att NN därmed utnyttjat 240 
veckor av maximalt 240 veckor med studiemedel för studier på eftergymnasial nivå.  
 
NN överklagade den 21 april 2011 beslutet, bifogade handlingar rörande åberopade 
medicinska komplikationer och redogjorde närmare för varför hon inte kan återuppta 
arbetet som forskare.   
 
CSN överlämnade ärendet den 29 april 2011. 
 
NN – som fått tillfälle att beskriva vad hon skulle kunna söka för arbeten med sin 
utbildning och erfarenhet – svarade den 18 maj 2011 att det skulle vara möjligt men 
problematiskt att arbeta som laboratorieassitent, eftersom hon skulle betraktas som 
överkvalificerad och potentiellt besvärlig. 
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Författningsbestämmelser 
 
Enligt 3 kap. 8 § studiestödslagen (1999:1395) får studiemedel lämnas för studier på 
eftergymnasial nivå under sammanlagt högst 240 veckor. Från och med det år då 
den studerande fyller 40 år får studiemedel lämnas under längre tid, om det finns 
särskilda skäl. Studiemedel får i dessa fall lämnas i ytterligare 40 veckor. Om det 
finns synnerliga skäl får studiemedel lämnas för längre tid. 
 
 
Nämndens bedömning 
 
Av lagmotiven (prop. 2004/05:111 s. 40) framgår att möjligheten till extra veckor 
avser äldre studerande med en utbildning som ligger längre tillbaka i tiden, vilken av 
till exempel arbetsmarknads- eller hälsoskäl behöver förnyas eller uppdateras. 
Däremot bör särskilda skäl inte anses föreligga när en person studerar för första 
gången och avser att läsa in dubbla utbildningar eller avser att omedelbart 
komplettera en nyligen avslutad utbildning. Särskilda skäl bör inte heller anses 
föreligga för en person som inte kan anföra några arbetsmarknadsskäl och inte heller 
i övrigt har några personliga skäl som kan kopplas till yrkeslivet eller samhällets 
ökade krav på kompetensutveckling. 
 
NN har en magisterutbildning som ligger längre tillbaka i tiden. De hälso- och 
familjeskäl hon åberopat avser dock inte arbete generellt inom yrkesområdet, utan 
endast fortsatt arbete som forskare. Den nu aktuella utbildningen är inte heller en 
förnyelse eller breddning av den tidigare utbildningen, utan en ny yrkesutbildning 
inom ett helt annat område. Sammantaget finner nämnden att hon inte kan beviljas 
studiemedel i ytterligare 40 veckor på grund av särskilda skäl. Det har heller inte 
framkommit synnerliga skäl att bevilja studiemedel för ytterligare studier på 
eftergymnasial nivå. Överklagandet ska därför avslås. 
 
 
 
Mats Törnered  
    Maria Lekarkina 
 
 
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: Maria Lekarkina 
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