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Klagande NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 8 november 2012 
 
 
Saken Studiemedel under sjukdom, m.m. 
 

 
Nämndens beslut 
 
Nämnden beslutar att NN ska beviljas studiemedel under sjukdom vecka 38 – 43 år 
2012 och studiemedel vecka 44 – 51 år 2012. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

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

 
Ärendet 
 
NN ansökte den 19 september 2012 om studiemedel för heltidsstudier tiden den 13 
augusti – den 21 december 2012.  
 
CSN beviljade den 11 oktober 2012 studiemedel för heltidsstudier för vecka 34 – 51. 
Studiemedel utbetalades efter det att NN lämnat en studieförsäkran. 
 
CSN gav den 30 oktober 2012 NN tillfälle att redovisa de skäl hon önskade åberopa 
för att få behålla studiemedel trots att ansökan kommit in efter början av den 
sjukperiod, den 15 september – den 26 oktober 2012, som Försäkringskassan 
godkänt. NN svarade att hon den 22 augusti skickade sin första 
studiemedelsansökan till CSN, att hon den 15 september togs in på sjukhus och att 
hon där fick hjälp av kuratorn att göra om sin ansökan.  
 
CSN ändrade den 8 november 2012 beviljningen till fyra veckor (vecka 34 – 37) och 
beslutade om återkrav av studiemedel om 7 479 kronor som betalats ut för vecka 38 
– 46 år 2012. Grund för beslutet var att sjukperioden infallit efter studietidens början, 
att ansökan om studiemedel kommit in till CSN senare än första dagen sjukperioden 
och att CSN inte fått uppgift om NN återupptagit studierna. 
 
NN överklagade den 29 november 2012 beslutet och framhöll att hon sökte 
studiemedel på webben den 23 augusti, att hon fick ett meddelande på skärmen att 
ansökan var registrerad och att hon var övertygad om att hon hade gjort en ansökan. 
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NN ingav intyg av en skolkurator om att hon återupptagit studierna efter 
sjukperiodens slut. 
 
CSN överlämnade ärendet den 5 december 2012 och anförde följande. Av 
aktivitetsloggen framgår att NN besökte Mina sidor den 25 augusti 2012 och fyllde i 
sina studieuppgifter, men aldrig tog det sista steget i ansökningsförfarandet: att klicka 
på någon av knapparna Skriv ut, Beställ eller Skicka in. Först den 19 september 
2012 har hon fyllt i en ansökan på Mina sidor och klickat på Beställ. Ansökan anses 
inkommen den 19 september 2012 och rätten till studiemedel under sjukdom ska 
beräknas med utgångspunkt från den dagen. 
 
NN inkom den 14 december 2012 med kompletterande handlingar. 
 
 
Författningsbestämmelser 
 
Av 3 kap. 27 § studiestödsförordningen (2000:655) framgår att studiemedel får 
lämnas för en sjukperiod som infaller under tid för vilken den studerande har beviljats 
studiemedel. För sjukperiod som infaller efter studietidens början får studiemedel 
lämnas bara om en ansökan om studiemedel har inkommit till CSN dessförinnan. Om 
det finns synnerliga skäl, får studiemedel lämnas även om en ansökan inte har 
kommit in före sjukperiodens början.  
 
 
Nämndens bedömning 
 
NNs ansökan kom in först den 19 september 2012, vilket är efter studietidens början 
och efter det aktuella sjukfallet. Studiemedel får därför lämnas bara om det finns 
synnerliga skäl. Med synnerliga skäl avses mycket speciella omständigheter.  
 
NN har åberopat att hon redan före sjukfallet försökt ansöka om studiemedel och trott 
att hon gjort detta. Uppgiften att hon försökt ansöka har stöd i CSN:s aktivitetslogg. 
Det som framkommit är sammantaget med det som framkommit om sjukfallet sådana 
synnerliga skäl som krävs för att studiemedel ska kunna lämnas under sjukperioden.  
 
Det har inte framkommit annat än att NN återupptagit studierna efter sjukperiodens 
slut. Studiestödet ska därför inte heller dras in för den perioden. Överklagandet ska 
därför bifallas. 
 
 
 
 
 
Mats Törnered 
 
 
    Marie Gyll 
 



ÖKS  Sidan 3 av 3 
      Dnr: 2012-06050 
 

 
  
Beslutet har fattats av Bertil Ekholm, ordförande, Charlotte Waas, vice ordförande, 
Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Natalia Glowniak, Marie-Louise 
Holmberg, Margareta Lindhagen, Ulrika Lindmark och Christian Sjöstrand 
 
Föredragande: Marie Gyll 
 
Kopia till: CSN 
 CSN, rättsavdelningen
 


