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Klagande NN 
 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 23 oktober 2013 
 
 
Saken Prövning av studieresultat  
 

 
Nämndens beslut 
 
Nämnden beslutar att NN:s studieresultat ger rätt till studiemedel från den 2 
september 2013. Det ankommer på CSN att pröva ansökan i övrigt. 
 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 
 

-------------------------------------------- 
 
Ärendet 
 
NN ansökte om studiemedel för studier på ett högskoleingenjörsprogram vid en 
högskola under läsåret 2013/2014 och angav att han läste nationalekonomi förra 
terminen. Han klarade första tentan om 15 högskolepoäng och fortsatte att läsa mot 
nästa när han fick reda på att det fanns en öppning att komplettera upp betyget i fysik 
B vid den gamla gymnasieskolan. Det betyget skulle leda till att han kunde söka fler 
utbildningar inför höstterminen. Han läste därför fysik samtidigt som han läste 
makroekonomi och dessvärre lyckades han inte nå tillräckligt med kunskap för 
makroekonomin och han gav upp sista veckan innan tentan. Han klarade dock 
fysikprovet vilket ledde till ett godkänt betyg och nu läser han till högskoleingenjör. 
Han tog på sig en för stor uppgift och att han samtidigt utreds för en trolig 
koncentrationsnedsättning (ADD) gjorde inte sannolikheten större för att han skulle 
klara båda proven.      
 
CSN avslog ansökan med motiveringen att NN redovisat 15 högskolepoäng för den 
period studiemedel senast beviljats och 0,5 högskolepoäng därefter. För att kunna få 
studiemedel igen måste NN klara ytterligare 2,5 högskolepoäng.  
 
NN överklagade den 31 oktober 2013 beslutet och bifogade ett läkarintyg, daterat 
den 20 februari 2013, med bedömningen att NN skulle vara behjälpt av stöd från 
universitetet för att ha ökade möjligheter att kunna genomföra sina studier. NN 
anförde i huvudsak att det bifogade intyget styrker det han tidigare anfört och att 
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kompletteringen av gymnasiebetyget och hans koncentrationssvårigheter gjorde att 
det blev för mycket.  
 
CSN överlämnade ärendet utan yttrande den 6 november 2013. 
 
NN har den 25 november 2013 kompletterat ärendet med  ett samlat 
betygsdokument utfärdat den 18 juni 2013 enligt vilket han den 11 juni 2013 erhållit 
godkänt betyg i kursen Fysik B om 150 poäng.  
 
CSN:s rättsavdelning har den 6 december 2013 yttrat sig i ärendet och i huvudsak 
anfört att CSN anser att de 150 gymnasiepoäng som NN redovisat som godkända 
bör anses motsvara godkänt resultat för 7,5 heltidsveckor och att NN därmed klarat 
tillräckliga studieresultat för att kunna beviljas nya studiemedel från första dagen i 
sökt period. Yttrandet har kommunicerats med NN.  
 
CSN beviljade den 20 januari 2014 studiemedel från vecka 51 år 2013 eftersom NN 
veckan innan tagit de poäng vid högskolan som CSN krävde för återkvalificering. 
 
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 3 kap. 5 § studiestödsförordningen (2000:655) framgår att normal studietakt för 
högskolestudier är att den studerande ska ha klarat av  
1. 62,5 procent av sitt studieåtagande under de första 40 veckorna med studiemedel 
för heltidsstudier, och 
2. 75,0 procent av sitt studieåtagande för studier som därefter bedrivs med 
studiemedel. 
 
Av 3 kap. 5 a § studiestödsförordningen framgår att med äldre studieresultat avses 
resultat från perioder med studiemedel som har avslutats för mer än tio år sedan. 
 
Enligt 4 kap. 24 § CSNFS 2001:1 har en studerande åter rätt till studiemedel från och 
med veckan efter den kalendervecka då kraven på studieresultat är uppnådda. Om 
den studerande byter utbildningsform kan också återkvalificering ske genom att han 
eller hon redovisar godkända studieresultat från en studieperiod på den nya 
utbildningen. Studiemedel kan även då beviljas från och med veckan efter den vecka 
då godkända studieresultat har uppnåtts. 
 
 
 
Nämndens bedömning 
 
NN beviljades senast studiemedel under 20 veckor vårterminen 2013. Kravet på 
studieresultat under perioden är 18 högskolepoäng av studieåtagandet om 30 
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högskolepoäng. NN har under dessa veckor redovisat 15 högskolepoäng. Han har 
då inte klarat kravet på studieresultat under beviljningsperioden. 
 
Härefter har NN klarat 150 poäng vid examination den 11 juni 2013 vid 
gymnasieskolan. Detta motsvarar mer än tre högskolepoäng och innebär att NN 
innan den nu sökta perioden som inleddes den 2 september 2013 var återkvalificerad 
för studiemedel. Det saknar i detta fall betydelse att poängen kommer från en 
särskild prövning. Det ankommer på CSN att pröva ärendet med denna förutsättning. 
 
 
 
 
Robert Dalman  
 
    Christina Sundström 
 
Beslut har fattats av Charlotte Waas, ordförande i nämnden, 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 

 


