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Klagande NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 22 mars 2013 
 

 
Saken Antal veckor med studiemedel för 

gymnasieutbildning 
 

 
Nämndens beslut 
 

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

 

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

Ärendet 
 

NN ansökte om studiemedel för gymnasiestudier vårterminen 2013 och anförde som 
skäl för extra studiemedelsveckor följande. När han var 17 år insjuknade han i en 
depression och klarade inte skolan. Läsåret 2005/2006 läste han på en folkhögskola 
men kunde på grund av depression och ångest inte klara studierna. Studierna på en 
annan folkhögskola läsåren 2009/2010 och 2010/2011 var en vändpunkt och han fick 
behörighet till högskola. Nu läser han kurser som behövs för att söka till en 
geologiutbildning på en högskola höstterminen 2013. 
 
CSN beviljade studiemedel för fem veckor. CSN ansåg inte att det fanns synnerliga 
skäl att bevilja studiemedel i mer än 120 veckor för studier på gymnasienivå.  
 
NN överklagade den 8 april 2013 beslutet och anförde att han under de 23 veckor 
han fick studiemedel läsåret 2005/2006 inte var arbetsför eller studiekapabel, att han 
dessa veckor fick aktivitetsbidrag och att han dessa veckor var sjukskriven. I andra 
hand åberopade han sin funktionsnedsättning som skäl för extra veckor. 
 
CSN överlämnade ärendet utan yttrande den 10 april 2013 och inkom den 15 maj 
2013 med ett yttrande. CSN anförde följande. Före den 1 juli 2007 var uppbärande 
av aktivitetsersättning inte något hinder för att få studiemedel för samma tid. Rätten 
till aktivitetsersättning avser förmågan att försörja sig själv genom förvärvsarbete på 
arbetsmarknaden. Även om en person bedöms ha rätt till aktivitetsersättning på 
heltid, så är denna bedömning inte att jämställa med en bedömning av om samma 
person helt saknar förmåga att bedriva studier på grund av sjukdom. Det är 
dessutom ofrånkomligen så att NN har bedrivit studier läsåret 2005/2006. Om den 
studerande bedriver studier kan han eller hon inte anses helt oförmögen att bedriva 
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sina studier. – Under läsåret 2009/2010 fick NN både studiemedel och 
aktivitetsersättning och har fått behålla det felaktigt beslutade studiemedlet. CSN har 
inte fått någon annan uppgift än att han båda terminerna framgångsrikt bedrivit 
studier i enlighet med beslutet om studiemedel. 
 
NN har fått tillfälle att inkomma med synpunkter i anledning av yttrandet. 
 
Författningsbestämmelser 
 

Enligt 3 kap. 8 § studiestödslagen (1999:1395) får studiemedel för studier på 
gymnasienivå lämnas vid studier på heltid under sammanlagt högst 120 veckor. Till 
en studerande som redan har en treårig gymnasieutbildning eller motsvarande 
svensk eller utländsk utbildning får dock studiemedel lämnas under högst 80 veckor. 
Studiemedel får lämnas under längre tid än 80 respektive 120 veckor, om det finns 
synnerliga skäl. 
 
Enligt 3 kap. 29 § studiestödsförordningen (2000:655) har en studerande rätt till 
studiemedel endast för sådan sjukperiod eller del av den som har godkänts av 
Försäkringskassan. Om Försäkringskassan finner att en studerande på grund av 
sjukdom är helt oförmögen att bedriva sina studier, ska Försäkringskassan godkänna 
sjukperioden. 
 
Nämndens bedömning 
 

NN har uppgett att han varit sjukskriven läsåret 2005/2006. Det finns dock inte någon 
till Försäkringskassan anmäld och godkänd sjukperiod för dessa veckor. Veckorna 
ska därför inte räknas bort från förbrukade studiemedelsveckor. 
 
NN har fått studiemedel under 120 veckor för studier på gymnasienivå. Det krävs att 
det finns synnerliga skäl för att NN ska kunna få studiemedel för ytterligare studier på 
gymnasienivå. Synnerliga skäl kan endast anses föreligga om mycket speciella, 
synnerligen tungt vägande skäl finns. De omständigheter som NN åberopar utgör 
inte sådana synnerliga skäl. Överklagandet ska därför avslås. 
 
 
 
Mats Törnered 
 
    Erika Öberg 
 
 

Beslut har fattats 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: Erika Öberg 
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