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Klagande NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 2 juni 2020  
 

 
Saken Studiemedel under sjukdom 
 

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

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

 
Ärendet 
 
NN sökte och beviljades studiemedel för heltidsstudier för vecka 34 år 2019–vecka 
22 år 2020. 
 
CSN beslutade, den 27 april 2020, att NN får behålla sina studiemedel under sin 
sjukperiod, eftersom Försäkringskassan meddelat att hon har varit till hälften 
oförmögen att studera på grund av sjukdom under tiden den 28 november 2019–den 
12 januari 2020. 
 
CSN ändrade, den 2 juni 2020, beviljningen till att omfatta ordinarie studiemedel för 
vecka 34 år 2019–vecka 22 år 2020. Grunden för beslutet var att NN, enligt uppgifter 
från skolan, har studerat på mer än halvtid under perioden den 28 november 2019–
den 13 april 2020 och att CSN därmed inte kan godkänna perioden som en 
sjukperiod. 
 
NN överklagade beslutet och anförde i huvudsak följande. Hon vill att beslutet ska 
ändras på så sätt att CSN godkänner perioden den 28 november 2019–den 13 april 
2020 som en sjukperiod och beviljar henne studiemedel under sjukdom på 50 
procent av heltid under nämnda period. Hon kan inte se att hon skulle ha agerat på 
något annat sätt än vad hon har gjort. Hennes utbildning tillämpar icke-obligatorisk 
distansundervisning, vilket innebär att allt är på eget ansvar. Skolan har uttryckt att 
hon inte behöver meddela sjukfrånvaro så länge det inte handlar om ett 
studieuppehåll eller studieavbrott. Hon har även fått möjlighet att skjuta på deadlines 
så länge uppgifterna blir gjorda under kursens gång. Tentor har hon gjort på vinst 
och förlust och om hon klarat tentorna trots att hon studerat på halvtid så är det inget 
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som skolan lägger sig i. Det är möjligt att hon har bristande kunskaper på vissa 
områden trots att hon klarat tentorna, gränsen för att nå ett godkänt resultat ligger 
ofta omkring 60 procent. Tentorna har dessutom varit hemtentor utan tidspress, ett 
lyckosamt och avgörande inslag för hennes del. Hon betvivlar att skolan har rappor-
terat att hon inte haft någon sjukfrånvaro, eftersom de inte kollar upp sådant. Hon ser 
heller inget i studiestödslagen som betyder att man måste sakna poäng för att sjuk-
dom på halvtid ska räknas som godkänd. Såväl sjukvården som Försäkringskassan 
bekräftar att hon varit sjuk på halvtid. Hon har därtill missat en obligatorisk del av en 
kurs och trots att terminen är slut och kursen oavklarad så har skolan rapporterat 
godkänt betyg för henne i den aktuella kursen. Godkända poäng betyder inte auto-
matiskt att man faktiskt har tagit dessa poäng i tid även om det formellt ser ut så. 
 
CSN överlämnade ärendet och upplyste om att CSN inte har funnit anledning att 
ändra beslutet.  
 
Av handlingarna i ärendet framgår bland annat följande. Försäkringskassan har 
rapporterat perioden den 28 november 2019–den 12 januari 2020 och perioden den 
23 januari–den 13 april 2020 som godkända sjukperioder, eftersom NN är till hälften 
oförmögen att klara sina heltidsstudier. Vidare framgår att yrkeshögskolan har 
rapporterat att NN, under läsåret 2019/2020, har klarat sina studier i den takt som 
står i utbildningsplanen. 
 
 
Författningsbestämmelser 
 
Av 3 kap. 5 § studiestödslagen (1999:1395) framgår följande. Studiemedel får 
lämnas för varje vecka då den studerande bedriver studier på minst halvtid. 
Studierna måste dock pågå under en sammanhängande tid om minst tre veckor. 
Studiemedel får lämnas bara för sådan del av studietid som omfattas av den 
kursplan eller motsvarande som gäller för utbildningen. 
 
Av 3 kap. 26 § studiestödsförordningen (2000:655) framgår följande. I 27–32 §§ finns 
bestämmelser om studiemedel vid sjukdom i vissa fall. 
   I nämnda paragrafer avses med  
1. sjukperiod: tid då en studerande på grund av sjukdom oavbrutet har varit  
a) helt oförmögen att bedriva sina studier, eller 
b) till hälften oförmögen att bedriva sina heltidsstudier och det rör sig om ett sådant 
medicinskt väldokumenterat sjukdomstillstånd som motsvarar villkoren för särskilt 
högriskskydd enligt 13 § första stycket 2 lagen (1991:1047) om sjuklön, 
2. studietid: den del av ett kalenderhalvår då en studerande bedriver studier och den 
del av kalenderhalvåret då den studerande skulle ha bedrivit studier om han eller hon 
inte hade blivit sjuk. 
   Bestämmelserna om studiemedel under sjukdom gäller även vid utlandsstudier 
enligt 20–25 b §§. De frågor som enligt 28–32 §§ ska skötas av Försäkringskassan 
ska då hanteras av Centrala studiestödsnämnden.  
 
Av 3 kap. 27 § studiestödsförordningen framgår bland annat följande. Studiemedel 
får lämnas för en sjukperiod som infaller under tid för vilken den studerande har 
beviljats studiemedel.  
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Av 3 kap. 29 § samma förordning framgår bland annat följande. En studerande har 
rätt till studiemedel endast för sådan sjukperiod eller del av den som har godkänts av 
Försäkringskassan. 
Försäkringskassan ska godkänna sjukperioden om Försäkringskassan bedömer att 
en studerande på grund av sjukdom är 
   1. helt oförmögen att bedriva sina studier, eller 
   2. till hälften oförmögen att bedriva sina heltidsstudier och att det rör sig om ett 
sådant medicinskt väldokumenterat sjukdomstillstånd som avses i 26 § andra stycket 
1 b. 

Enligt 2 kap. 4 § förordning (2009:130) om yrkeshögskolan beräknas för utbildning 
inom yrkeshögskolan fem yrkeshögskolepoäng för en veckas heltidsstudier. 
 
 
Nämndens bedömning 
 
I ärendet är ostridigt att NN har två av Försäkringskassan godkända sjukperioder, för 
tiden den 28 november 2019–den 12 januari 2020 och för tiden den 23 januari–den 
13 april 2020. Det är, genom yrkeshögskolans rapportering, klarlagt att NN, under 
läsåret 2019/2020, har klarat sina heltidsstudier i den takt som står i utbildnings-
planen. Det nämnden har att pröva är om NN uppfyller villkoren för att kunna beviljas 
studiemedel under sjukdom för de aktuella sjukperioderna. 
 
Regelverket kring studiemedel under sjukdom syftar till att trygga en studerandes 
försörjning under sjukdom och att undvika att en studerande blir extra skuldsatt när 
han eller hon blivit sjuk och studierna därför försenas. En sjuk studerande ska inte 
hamna i ett sämre läge än en studerande som varit frisk under sin studietid. Regel-
verket förutsätter att en studerande är helt – eller i vissa fall halvt – oförmögen att 
bedriva studier för att få behålla sina studiemedel under sjukdom. 
 
Som redovisats ovan har NN, under den tidsperiod som nu prövas, inte försenats i 
sina studier. Hon har därmed, enligt nämndens uppfattning, inte blivit extra skuldsatt 
eller hamnat i ett sämre läge än en studerande som varit frisk under sin studietid. 
Nämnden bedömer således att NN inte tillhör den tänkta målgruppen för sjuk-
försäkringsskyddet för studerande. Nämnden finner att NN inte kan anses ha varit 
oavbrutet till hälften oförmögen att bedriva sina heltidsstudier på grund av sjukdom, 
på det sätt som avses i 3 kap. 26 § studiestödsförordningen. NN uppfyller därmed 
inte förutsättningarna för att kunna lämnas studiemedel under sjukdom. 
Överklagandet ska därför avslås. 
 
 
 
Robert Schött 
    Stefan Öberg 
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Beslutet har fattats av: Eva Gullfeldt, ordförande, Robert Schött, myndighetschef,  
Hans Eklund, Sebastian Hasselström, Jessica Levin, Martin Mörk, Helena Söderberg 
och Christer Bergqvist 
 
Föredragande: Stefan Öberg 
 
Kopia till CSN
 


