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Klagande    NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 6 juli 2006 
 

 
Saken Antal veckor med studiemedel för 

gymnasial utbildning 
 
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden beslutar att det finns särskilda skäl att bevilja NN studiemedel. Det 
ankommer på CSN att pröva ansökan med denna förutsättning.  
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

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

 
Ärendet 
 
NN ansökte om studiemedel för studier på textillinjen vid en folkhögskola för perioden 
den 22 augusti 2006 – den 25 maj 2007 och uppgav i sin ansökan att NN har fullföljt 
ett svenskt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan.   
 
CSN avslog ansökan med motiveringen att det inte fanns synnerliga eller särskilda 
skäl att bevilja studiemedel i mer än 80 veckor för studier på gymnasial nivå.  
 
NN överklagade beslutet den 19 juli 2006 och anförde bl.a. följande. Den ettåriga 
utbildningen vid folkhögskolan är ett bra första steg för NN att kunna återgå till 
arbetsmarknaden efter en långvarig sjukskrivning. NN har bestående besvär efter en 
skada och måste planera sin fortsatta framtid utifrån detta.  
 
NN bifogade ett läkarintyg, daterat den 14 juli 2006, utfärdat av ST-läkaren MM. Av 
läkarintyget framgår bl.a. att NN år 2000 var inblandad i en trafikolycka och då ådrog 
sig en Whiplash-skada. Vid tiden för olyckan studerade NN till speciallärare men 
kunde p.g.a. sina besvär ej fullfölja utbildningen. För närvarande är NN 
heltidssjukskriven sedan två år tillbaka. Vid en funktionsanalys har det framkommit 
att NN skulle ha arbetsförmåga i ett arbete som kombinerar praktiska och teoretiska 
uppgifter och inte innebär för mycket stillasittande. Hantverksutbildningen som NN 
har sökt och kommit in på vore ett bra första steg för att gradvis kunna återgå till den 
öppna arbetsmarknaden.  
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CSN överlämnade ärendet utan yttrande den 24 juli 2006.  
 
Av handlingarna i ärendet framgår att NN studerade 137 veckor med studiemedel på 
gymnasial nivå från höstterminen 1992 till och med vårterminen 1997. Från 
höstterminen 1997 till och med höstterminen 2000 studerade NN ytterligare 137 
veckor med studiemedel på eftergymnasial nivå.    
 
 
Författningsbestämmelser 
 
Av 3 kap. 8 § studiestödslagen (1999:1395) framgår följande. 
 
För studier på gymnasienivå får studiemedel 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.  
 
Från och med det år då den studerande fyller 40 år får studiemedel lämnas under 
längre tid, om det finns särskilda skäl. Studiemedel får i dessa fall lämnas i ytterligare 
högst 40 veckor.  
 
Studiemedel får lämnas under längre tid än som angetts, om det finns synnerliga 
skäl.  
 
 
Nämndens bedömning 
 
Av lagmotiven (prop. 2004/05:111 s. 40) framgår att möjligheten till extra veckor 
avser äldre studerande med en utbildning som ligger längre tillbaka i tiden, vilken av 
till exempel arbetsmarknads- eller hälsoskäl behöver förnyas eller uppdateras. 
Däremot bör särskilda skäl inte anses föreligga när en person studerar för första 
gången och avser att läsa in dubbla utbildningar eller avser att omedelbart 
komplettera en avslutad utbildning. Särskilda skäl bör inte heller anses föreligga för 
en person som inte kan anföra några arbetsmarknadsskäl och inte heller i övrigt har 
några personliga skäl som kan kopplas till yrkeslivet eller samhällets ökade krav på 
kompetensutveckling. 
 
NN har åberopat sådana arbetsmarknads- och hälsoskäl som utgör särskilda skäl att 
bevilja 40 veckor utöver det som tidigare beviljats NN för studier på gymnasial nivå. 
Överklagandet ska därför bifallas.  
 
 
 
Mats Törnered   
    Maria Lekarkina  
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