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Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 8 augusti 2013 
 
 
Saken Prövning av studieresultat 
 

 
Nämndens beslut 
 
Nämnden beslutar att NN uppfyller kravet på studieresultat. Det ankommer på CSN 
att pröva ansökan om studiemedel med denna förutsättning. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 
 

-------------------------------------------- 
 
Ärendet 
 
NN ansökte om studiemedel för fortsatta studier på en yrkeshögskoleutbildning under 
läsåret 2013/2014 och bifogade utbildningsbevis av vilket det framgår att han klarat 
totalt 150 av utbildningens 400 YH-poäng.       
 
CSN avslog ansökan med motiveringen att NN inte klarat tillräckligt många poäng då 
han redovisat 150 poäng för den period han senast fick studiemedel. För att kunna 
beviljas nya studiemedel måste han klara ytterligare 50 poäng eller motsvarande 
godkänt resultat i tio veckor på nästa termin.   
 
NN överklagade den 28 augusti 2013  beslutet och anförde i huvudsak följande. De 
50 poäng som saknas utgörs till stor del av praktiktimmar vilka han inte haft någon 
möjlighet att få under vårterminen 2013 eftersom varken han eller skolan lyckades 
med att hitta en praktikplats. Han har nu påbörjat praktiken (30 YH-poäng) och den 
kommer att utföras under hösten de dagar han inte är schemalagd i skolan. 
Omtentan i kursen Servicearbete i moderna teknikföretag om 20 YH-poäng är möjlig 
först i oktober månad. NN anförde vidare att han haft personliga skäl gällande en 
tvist om hans sons boende som inverkat negativt på studierna. Situationen med 
sonen har nu löst sig på ett bra sätt så att han kan koncentrera sig på skolarbetet och 
ta igen det han saknar och själv hyser han inga tvivel om att han ska klara sitt sista 
studieår till servicetekniker. 
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CSN överlämnade ärendet den 2 september 2013 och inkom den 4 oktober 2013 
med ett yttrande i vilket CSN anförde i huvudsak att den försening som uppstått bör 
anses som mindre och tillfällig och att nya studiemedel därmed bör kunna beviljas 
från den sökta periodens början.   
 
Utbildningsanordnaren har lämnat följande information om NN:s studier. NN har 
studerat och deltagit i undervisningen i enlighet med utbildningsplanen, dock har han 
missat en tentamen och han hittade ingen praktikplats. Skolan hittade inte heller 
någon praktikplats till NN under perioden. NN ligger efter med lärande i arbete (LIA 
om 30 YH-poäng) och kursen servicearbete i moderna teknikföretag (20 YH-poäng). 
Kursen kommer han att göra omtentamen på under oktober 2013 och praktiken gör 
han nu parallellt med de ordinarie studierna. Skolan har upprättat en individuell 
studieplan och han gör praktik två dagar i veckan. Ambitionen från skolans sida är att 
NN ska komma ikapp under hösten och skolan bedömer att han ska bli klar med hela 
utbildningen i maj 2014.   
 
 
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 eller om det är fråga om äldre studieresultat, får studiemedel lämnas 
även om den studerande inte har bedrivit sina tidigare studier i normal takt. 
 
Av 4 kap. 18 § CSNFS 2001:1 framgår att normal studietakt för en 
yrkeshögskoleutbildning är att uppnå studieresultat i den takt som utbildningsplanen 
föreskriver. Mindre och tillfälliga förseningar kan dock accepteras. 
 
Av 3 kap. 5 a § studiestödsförordningen (2000:655) framgår att med äldre 
studieresultat avses resultat från perioder med studiemedel som har avslutats för 
mer än tio år sedan. 
 
 
Nämndens bedömning 
 
NN beviljades senast studiemedel under 40 veckor läsåret 2012/2013 för studier på 
en yrkeshögskoleutbildning. NN har inte redovisat studieresultat i den takt 
utbildningsplanen föreskriver. Bristen motsvarar cirka tio veckors studier. Fråga är då 
om bristen kan utgöra en mindre och tillfällig försening.  
 
Enligt utbildningsanordnaren finns det en studieplan för hur NN ska ta igen de två 
kurserna från föregående läsår och han genomför under hösten praktiken parallellt 
med de ordinarie studierna. Skolans bedömning är att NN ska kunna ta igen det han 
missat under hösten och kunna klara hela utbildningen inom ramen för ordinarie 
utbildningstid. Nämnden finner därför att NN i huvudsak har uppnått studieresultat 
enligt studieplanen och att den försening som uppstått får anses vara mindre och 
tillfällig. NN uppfyller således kravet på studieresultat. Överklagandet ska därför 
bifallas.   
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Robert Dalman  
 
    Christina Sundström 
 
 
Beslut har fattats av Charlotte Waas, ordförande i nämnden, Anita Enocksson, vice 
ordförande, Robert Dalman, direktör, samt ledamöterna Johan Borre, Hans Eklund, 
Eva Gullfeldt, Mikael Herjevik och Birgitta Åkerman 
   
Föredragande: Christina Sundström 
 
Kopia till CSN 
Kopia till CSN Rättsavdelningen 

 


