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Klagande    NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 27 juli 2006 
 

 
Saken Antal veckor med studiemedel för 

gymnasial utbildning 
 
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden finner att det finns särskilda skäl att bevilja NN studiemedel i ytterligare 40 
veckor för studier till trafiklärare. 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 till trafiklärare vid komvux i A-stad för 
perioden den 7 augusti 2006 – den 1 juni 2007. Av ansökan framgår att NN beräknar 
avsluta studierna december 2007. 
 
CSN avslog ansökan med motiveringen att det inte fanns synnerliga skäl att bevilja 
studiemedel i mer än 80 veckor för studier på gymnasial nivå.  
 
NN överklagade beslutet den 3 augusti 2006 och anförde i huvudsak följande. NN 
har blivit antagen till trafiklärarutbildningen med start hösten 2006. Utbildningen 
omfattar 60 veckor. NN är arbetslös sedan lång tid tillbaka. NN är nu erbjuden ett 
arbete som trafiklärare på heltid efter genomgången utbildning. NN bifogade ett intyg 
från en trafikskola, av vilket framgår att NN är erbjuden anställning som trafiklärare 
efter avslutad utbildning, med start den 1 januari 2008. 
 
CSN överlämnade ärendet utan yttrande den 7 augusti.  
 
Av handlingarna i ärendet framgår följande. NN erhöll studiemedel för studier på 
gymnasial nivå från och med vårterminen 1997 till och med vårterminen 2002. NN 
har totalt utnyttjat 135 veckor för studier på gymnasial nivå. NN har erhållit 
studiemedel för heltidsstudier trots lägre studieomfattning på grund av dyslexi. Under 
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höstterminen 2003 började NN läsa datapedagogik på eftergymnasial nivå men 
avbröt dessa studier av familjeskäl och på grund av sjukskrivning.    
 
 
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 en gymnasial utbildning som NN avslutade för fyra år sedan. NN har 
åberopat förhållandevis starka arbetsmarknadsskäl för att komplettera denna 
utbildning med en yrkesutbildning. Den utbildning NN valt framstår som lämplig med 
hänsyn till arbetsmarknad och till NN:s funktionshinder. Vid en sammanvägning av 
den i sammanhanget korta tid som förflutit efter den tidigare utbildningen och de skäl 
för ytterligare studietid som framkommit finner överklagandenämnden att det finns 
särskilda skäl att bevilja studiemedel i ytterligare 40 veckor utöver det som tidigare 
beviljats för studier på gymnasial nivå. NN:s överklagande ska därför bifallas.  
 
 
 
Mats Törnered   
    Ulrika Hellgren 
Beslutet har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Charlotte Waas, vice 
ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Marie-Louise Holmberg 
(ersättare för Margareta Söderström), Margareta Lindhagen, Ulrika Lindmark, Fredrik 
Pettersson och Christian Sjöstrand. 
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