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Klagande NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 5 februari 2021  
 
 
Saken Det högre bidragsbeloppet 
 

 
Nämndens beslut 
 
Överklagandenämnden beslutar att NN uppfyller villkoret för att bli beviljad det högre 
bidragsbeloppet.  
 
CSN ska därför, på nytt, pröva ärendet med denna förutsättning. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § tredje stycket studiestödslagen inte 
överklagas. 
 

-------------------------------------------- 
 
Ärendet 
 
NN har sökt och beviljats studiemedel, med endast det generella bidragsbeloppet, för 
perioden 29 juni 2020 – 29 januari 2021. 
 
NN ansökte om studiemedel för grundskole- och gymnasiestudier under perioden 4 
januari – 25 juni 2021 och uppgav att han inte har någon gymnasieutbildning.  
 
CSN beviljade, den 21 januari 2021, studiemedel med endast det generella 
bidragsbeloppet för vecka 1 – 25 år 2021. 
 
CSN ändrade den 5 februari 2021 sitt beslut och beviljade studiemedel, med det 
generella bidragsbeloppet, för vecka 32 – 51 år 2020 och vecka 1 – 25 år 
2021.Grunden till beslutet var att NN inte kan beviljas det högre bidragsbeloppet 
eftersom han haft ett längre uppehåll i sina studier mellan den 13 juni och den 13 
oktober 2019.   
 
NN överklagade beslutet och anförde i huvudsak följande. Anledningen till att han 
hade ett uppehåll i sina studier berodde på att han mådde väldigt dåligt och därför 
inte kunde fullfölja studierna. NN bifogade ett läkarintyg som visade vilken vård han 
fått. 
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Av intyget framgick även att NN inte varit sjukskriven under denna period. 
 
CSN överlämnade överklagandet och handlingarna i ärendet samt upplyste om att 
myndigheten inte funnit skäl att ändra det överklagade beslutet.  
 
CSN har därefter, på Överklagandenämndens begäran, inkommit med ett yttrande. 
Av yttrandet framgår bland annat följande. Av uppgifter i ärendet framkommer att NN 
har bedrivit studier på ett introduktionsprogram fram till och med den 23 april 2019, 
då dessa avbröts. Därefter har han den 14 oktober 2019 övergått till studier inom den 
kommunala vuxenutbildningen. NN har därmed både avbrutit sina studier vid 
introduktionsprogrammet, samt gjort ett studieuppehåll som uppgår till mer än fyra 
månader. Han kan därmed inte anses ha bedrivit oavbrutna studier utan uppehåll på 
det sätt som krävs för att berättiga det högre bidragsbeloppet. Frågan är då om det 
dels finns särskilda skäl till de avbrutna studierna på introduktionsprogrammet, dels 
om det finns särskilda skäl till studieuppehållet om mer än fyra månader. NN har som 
skäl hänvisat till egen sjukdom. Han har med intyg styrkt sitt sjukdomstillstånd, 
behandlingar och inneliggande vård. CSN anser att egen sjukdom är en sådan 
omständighet som den studerande själv inte kunnat råda över. CSN bedömer att 
omständigheterna NN redogjort för påverkat såväl hans förmåga att avsluta sina 
studier på introduktionsprogrammet, som att inom fyra månader ha möjlighet att 
återuppta fortsatta studier i den kommunala vuxenutbildningen. Sammantaget 
bedömer CSN därför att omständigheterna utgör sådana särskilda skäl som gör att 
det högre bidragsbeloppet kan beviljas NN, trots avbrott i introduktionsstudierna och 
studieuppehåll på fyra månader eller mer. 
 
NN har fått möjlighet att lämna synpunkter på CSN:s yttrande men han har inte hörts 
av.  
 
 
Författningsbestämmelser 
 
Enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) får det högre bidragsbeloppet 
lämnas från och med det kalenderår då den studerande fyller 25 år. Regeringen 
meddelar, enligt samma bestämmelse, föreskrifter om att det högre bidragsbeloppet 
får lämnas även till studerande som är yngre än 25 år och som har särskilt behov av 
ett sådant stöd. 
 
Av 3 kap 9 b § studiestödsförordningen framgår följande. Det högre bidragsbeloppet  
får lämnas för studier från och med det andra kalenderhalvåret det år som den 
studerande fyller 20 år till och med det kalenderår då den studerande fyller 24 år om 
den studerande har bedrivit oavbrutna studier på ett introduktionsprogram i 
gymnasieskolan och därefter utan uppehåll  
1. fortsätter att studera på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan, eller 
2. övergår till studier på grundläggande eller gymnasial nivå inom kommunal 
vuxenutbildning eller motsvarande utbildning i folkhögskola. 
   Det högre bidragsbeloppet får lämnas även om studierna har avbrutits eller om den 
studerande har gjort ett uppehåll i studierna om det finns särskilda skäl. 
   Det högre bidragsbeloppet får lämnas till dess att den studerande får en 
gymnasieexamen från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller ett intyg 
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om grundläggande behörighet till högskola eller yrkeshögskola från folkhögskola.  
   Det högre bidraget lämnas inom ramen för anvisade medel och i den ordning som 
ansökningarna kommer in till Centrala studiestödsnämnden.  
 
Av 6 kap. 1 b § CSNFS 2001:1 framgår att en studerande ska anses ha bedrivit 
studier utan uppehåll om han eller hon inte har gjort studieuppehåll som uppgår till 
fyra månader eller mer. 
 
 
Nämndens bedömning 
 
En av förutsättningarna för att kunna beviljas studiemedel med det högre bidrags-
beloppet är att den studerande har bedrivit studier på ett introduktionsprogram i 
gymnasieskolan och därefter fortsätter att studera på ett introduktionsprogram i 
gymnasieskolan, eller övergår till studier på grundläggande eller gymnasial nivå inom 
kommunal vuxenutbildning eller motsvarande utbildning i folkhögskola utan att ha 
gjort ett studieuppehåll som uppgår till fyra månader eller mer. 
 
NN avbröt sina studier den 23 april 2019 och har inte övergått till studier inom 
kommunal vuxenutbildning eller motsvarande utbildning i folkhögskola inom fyra 
månader efter det att han avslutade sina studier på introduktionsprogrammet. Fråga 
är då om det finns särskilda skäl till att lämna det högre bidragsbeloppet trots dessa 
omständigheter. 
 
NN har styrkt att hans studieavbrott berodde på sjukdom samt att han, av samma 
anledning, inte kunde återuppta sina studier förrän den 14 oktober 2019. Nämnden 
finner att sjukdom kan vara en sådan omständighet som den studerande inte kunnat 
råda över. NN uppfyller därför villkoren för att beviljas det högre bidragsbeloppet och 
CSN får därför pröva ärendet med dessa förutsättningar. 
 
 
 
Robert Dalman 
 
    Helena Engelholm 
 
Beslut har fattats av Eva Gullfeldt, ordförande, Robert Dalman, myndighetschef, samt 
ledamöterna Anita Enocksson, Hans Eklund, Emelie Häger, Jessica Levin, Martin 
Mörk och Helena Söderberg 
 
Föredragande: Helena Engelholm 
Kopia till CSN 
 


