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Klagande NN 

 
 

 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 7 januari 2015  
 
 
Saken Prövning av studieresultat  
 

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

-------------------------------------------- 
 
Ärendet 
 
NN ansökte om studiemedel för heltidsstudier vid ett universitet under höstterminen 
2014. Han uppgav bl.a. följande om sitt tidigare studieresultat. Hans liv har, redan 
innan han började studera, varit en berg- och dalbana, men det har varit hanterbart 
fram tills det senaste läsåret. Då blev hans mående mycket sämre och precis innan 
terminstarten uppsökte han sjukvården akut. Han fick medicin som tog ner honom på 
jorden, men tre veckor efter terminsstarten vände det ner i en ganska djup 
depression som varade till juluppehållet. Sedan började det kännas bättre, men i 
början på februari inleddes en ny mani som i början på mars övergick till en 
depression som varade till början på maj. När han väl mådde bättre var det för sent 
att ta igen det han hade missat. - Till sin ansökan bifogade NN läkarintyg från bl.a. 
den 10 september 2014 och den 18 december 2014.  
 
CSN avslog ansökan med motiveringen att NN redovisat 9,5 högskolepoäng för den 
period studiemedel senast beviljats samt tio högskolepoäng därefter. CSN anförde 
vidare att NN, för att kunna få studiemedel igen, måste klara ytterligare 25,5 
högskolepoäng.  
 
NN överklagade beslutet den 12 januari 2015 och uppgav i huvudsak följande. Av 
läkarintyget den 18 december framgår att ett försämringstillstånd skett under hela det 
gångna läsåret, även om starten skedde utanför terminstid. Intyget styrker att det är 
hans sjukdom som varit orsaken till hans bristande studieresultat, varför CSN:s 
beslut är felaktigt. 
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CSN överlämnade ärendet med ett yttrande som NN fått ta del av, men han har inte 
hörts av.  
 
Av handlingarna framgår att NN den 9 september 2013, trots otillräckliga 
studieresultat, beviljades studiemedel med hänsyn till att det förelåg särskilda skäl, 
för heltidsstudier läsåret 2013/2014.  
 
I ärendet har inte redovisats någon av Försäkringskassan godkänd sjukperiod under 
den studieperiod som är aktuell för prövning. 
 
Av uppgifter i Ladok framgår att NN, efter CSN:s beslut, har klarat av ytterligare sex 
högskolepoäng under höstterminen 2014 och sex högskolepoäng hittills under 
vårterminen 2015. 
 
 
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 3 kap. 5 § studiestödsförordningen 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. 
 
 
Nämndens bedömning 
 
NN beviljades senast studiemedel under 40 veckor läsåret 2013/2014. Kravet på 
studieresultat under perioden är 45 högskolepoäng av studieåtagandet om 60 
högskolepoäng. NN har under dessa veckor redovisat 9,5 högskolepoäng och 
uppfyller således inte studieresultatkravet.  
 
Med särskilda skäl avses enligt förarbetena till 3 kap. 7 § studiestödslagen (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. Slutligen framgår att de skäl 
som åberopas ska kunna styrkas. 
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Som nämnts ovan har NN tidigare beviljats studiemedel på grund av att det förelåg 
särskilda skäl med hänsyn till hans sjukdom. Av utredningen har annat inte 
framkommit än att de skäl som nu åberopas i huvudsak är likvärdiga med de som 
förelåg i det tidigare ärendet. Det har vidare framkommit att NN:s sjukdom inte har 
föranlett någon sjukskrivning under studietiden. Mot denna bakgrund och med 
beaktande av den omfattande bristen på studieresultat finner nämnden, vid en 
samlad bedömning, att det inte på nytt föreligger särskilda skäl att bevilja NN 
studiemedel, trots det otillräckliga studieresultatet. Överklagandet ska därför avslås. 
 
 
 
 
Hans Göran Åhgren 
    Leif Denkert 
 
 
Beslutet har fattats av: Charlotte Waas, ordförande, Anita Enocksson, vice 
ordförande, Hans Göran Åhgren, direktör, samt ledamöterna Johan Borre, Hans 
Eklund, Eva Gullfeldt, Mikael Herjevik och Birgitta Åkerman. 
Föredragande: Leif Denkert 
 
Kopia till CSN 

 


