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Klagande NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 2 augusti 2012 
 
 
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 gymnasiestudier vid en folkhögskola läsåret 
2012/2013, ingav läkarintyg och anförde att hon april 2007 stukade foten och kunde 
inte ta sig till skolan och att Försäkringskassan godkänt sjukperioden.    
 
CSN avslog ansökan med motiveringen att NN redovisat 190 poäng för den period 
studiemedel senast beviljats. För att kunna få studiemedel igen måste NN klara 
ytterligare 307 poäng.  
 
NN överklagade den 16 augusti 2012 beslutet och anförde i huvudsak följande. 
Under 2006/2007 trivdes hennes barn inte på dagis, de var ofta sjuka och till slut fick 
hon stanna hemma med barnen. Hennes pappa, som bor i ett annat land, blev sjuk 
och hon åkte dit för att stötta honom under en operation.  
 
CSN överlämnade ärendet den 20 augusti 2012 och inkom den 1 oktober 2012 med 
ett yttrande i frågan om hur sjukperioder och perioder med ledighet för vård av barn 
ska beaktas vid resultatprövningen. CSN förordade att samma metod ska användas 
som vid beräkning av karenstid för avskrivning av studielån vid sjukdom och viss 
annan frånvaro. NN har tre av Försäkringskassan godkända sjukperioder och två av 
CSN godkända perioder med ledighet för vård av barn. Sammalagt omfattar dessa 
perioder 94 dagar. Beräkningsmetoden innebär att nio veckor ska undantas från 
resultatprövningen. 
 
NN har beretts tillfälle att komma in med synpunkter på CSN:s yttrande. 
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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 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 
 
Överklagandenämnden har i ett vägledande avgörande den 15 oktober 2012, dnr 
2012-03858, funnit att varje dag i en godkänd sjuk- eller ledighetsperiod ska beaktas 
vid beräkning av kravet på studieresultat från tidigare studier. 
 
NN var beviljad studiemedel under 40 veckor läsåret 2006/2007, varav 94 dagar 
sjukperiod och ledighet för vård av barn ska undantas från kravet på studieresultat. 
Det ordinarie kravet på studieresultat ska då vara [(40x7 – 94)/7 x 20=] 531 poäng, 
men kan med hjälp av eftersläpningsregeln sättas ner till 428 poäng. 
NN har tagit 190 poäng och uppfyller 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. 
 
Det som NN åberopat om sin resa till pappan, om barnens trivsel på dagis m.m. är 
inte särskilda skäl att bortse från det bristande studieresultatet. Överklagandet ska 
därför avslås.  
 
 
 
Mats Törnered  
 
    Lisa Hamrin 
 
 
Beslut har fattats av: Bertil Ekholm, ordförande i Överklagandenämnden, Charlotte 
Waas, vice ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Marie-Louise 
Holmberg, Margareta Lindhagen, Ulrika Lindmark och Christian Sjöstrand 
Föredragande: Lisa Hamrin 
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