
                    
                   ÖVERKLAGANDENÄMNDEN 
                            FÖR STUDIESTÖD                                   . 

                            The National Board of Appeal for Student Aid                                 Sidan 1 av 3 

 BESLUT     Dnr: 2014-02833 

 2014-10-13      
 

.                                                                                                                                                                                                 . 
Postadress                   Besöksadress                       Telefon                              Telefax                      E-post 

Box 110                    Backgränd 9                     0611-34 75 00              0611-34 75 70      registrator@oks.se 
871 23 Härnösand 

 
 
Klagande NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 14 juli 2014 
 
 
Saken Prövning av studieresultat 
 

 
Nämndens beslut 
 
Nämnden beslutar att det finns särskilda skäl att bortse från det bristande 
studieresultatet. Det ankommer på CSN att pröva ansökan med den förutsättningen. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 
 

-------------------------------------------- 
 
Ärendet 
 
NN ansökte om studiemedel för studier på gymnasienivå under tiden den 19 maj – 
den 3 oktober 2014. Han uppgav bl.a. följande. Han har försökt studera vid två 
tidigare tillfällen utan att uppnått godkända resultat. Det uppdagades att han lider av 
en kronisk psykisk sjukdom som han erhöll diagnos på 2012, en bipolär sjukdom. 
Hans långa depressiva skov har gjort det omöjligt för honom att studera. Därutöver 
uppdagades det att han även har funktionshindren ADHD och 
autismspektrumtillstånd. Han söker därför dispens, eftersom han tidigare saknat 
förutsättningar för att kunna prestera tillräckligt medan han idag med stöd och vård 
har förutsättningar att klara studierna.  - NN bifogade intyg från specialpedagog 
daterat den 9 juni 2014 och ett läkarintyg daterat den 23 juni 2014.   
 
CSN avslog ansökan med motiveringen att NN har redovisat noll KY poäng. CSN 
anförde vidare att NN för att kunna beviljas nya studiemedel måste klara ytterligare 
40 KY poäng eller 800 poäng från nuvarande utbildningen på komvux.   
 
NN överklagade beslutet den 5 augusti 2014 och anförde i huvudsak följande. Trots 
att hans funktionshinder är medfödda klarade han av grundskolan och lyckades ta 
gymnasieexamen men med tämligen låga betyg. Stressen i skolan växte och är den 
troliga orsaken till att han utvecklade bipolär sjukdom. När han försökt studera vidare 
på högre nivå har han insjuknat i depressiva skov som utlöses av stress då han har 
saknat stöd och anpassning.  
 
CSN överlämnade ärendet utan yttrande. 
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CSN inkom den 15 september 2014 med ett yttrande som NN fått del av. CSN 
anförde följande. Av de intyg som NN lämnat in framgår det att han, efter den 
senaste beviljningsperioden höstterminen 2007 och vårterminen 2008, har fått 
diagnoserna autismspektrumtillstånd, ADHD och bipolär sjukdom. Intygen styrker 
visserligen inte att det med säkerhet är dessa funktionsnedsättningar som är orsaken 
till att han inte klarat av studierna under den senaste beviljningsperioden, men 
däremot att det är fullt möjligt att så är fallet. Mot bakgrund av den fylliga beskrivning 
som NN lämnat gällande hans mående före, under och efter den senaste 
bevilnjngsperioden bedömer CSN det vara sannolikt att de bristande studieresultaten 
är en följd av de nu diagnostiserade funktionsnedsättningarna. CSN finner därmed 
att det finns skäl att göra undantag från resultatkravet och att nya studiemedel kan 
beviljas.  
 
 
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 – enligt 
samma bestämmelse – lämnas även om den studerande inte har bedrivit sina 
tidigare studier i normal takt. 
 
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. 
 
Av 4 kap. 18 § CSNFS 2001:1 framgår att normal studietakt för en 
yrkeshögskoleutbildning är att uppnå studieresultat i den takt som utbildningsplanen 
föreskriver, men att mindre och tillfälliga förseningar dock kan accepteras. 
 
 
Nämndens bedömning 
 
NN beviljades senast studiemedel under 40 veckor läsåret 2007/2008. NN har under 
dessa veckor inte följt sina studier i den takt som står i studieplanen. Fråga är inte 
om en mindre och tillfällig försening. NN uppfyller således inte studieresultatkravet. 
 
För att studiemedel ändå ska beviljas krävs att det föreligger särskilda skäl. 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. Av propositionen framgår också att det ska 
finnas ett tydligt samband mellan de skäl som åberopas och de bristande 
studieresultaten. De skäl som åberopas ska kunna styrkas. 
 
Funktionshinder som är väl kända innan beviljningsperioden inleds är enligt 
nämndens praxis normalt sett inte sådana särskilda skäl som krävs för att bortse från 
ett otillräckligt studieresultat under perioden. Nyupptäckta funktionshinder eller 
försämringstillstånd avseende tidigare funktionshinder har dock kunnat godtas. En 
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förutsättning för att i dessa situationer bortse från tidigare otillräckliga resultat har 
dock varit att den studerande i vart fall klarat minst hälften av sitt studieåtagande 
under den senaste beviljningsperioden.  
 
Nämnden konstaterar att NN har flera nyupptäcka funktionshinder och att han 
tidigare inte har beviljats studiemedel med åberopande av dessa skäl. Det får även 
anses styrkt att hans funktionshinder har hindrat honom från att uppnå tillräckliga 
studieresultat. Mot denna bakgrund saknas anledning att upprätthålla kravet på att 
den studerande ska ha klarat en viss del av sitt tidigare studieåtagande. 
Sammantaget anser nämnden att det som framkommit är tillräckligt för att bortse från 
det otillräckliga resultatet under senaste beviljningsperioden. Överklagandet ska 
därför bifallas. 
 
 
  
 
 
Hans Göran Åhgren 
 
    Anni Tuliv 
 
 
Beslut har fattats av Charlotte Waas, ordförande i nämnden, Anita Enocksson, vice 
ordförande, Hans Göran Åhgren, direktör, samt ledamöterna Johan Borre, Eva 
Gullfeldt, Mikael Herjevik och Birgitta Åkerman 
 
 
 
Föredragande: Anni Tuliv 
 
Kopia till CSN 
Kopia till CSN Rättsavdelningen 

 


