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Klagande NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 4 oktober 2021 
 
 
Saken Övre åldersgräns för rätt till 

studiemedel 
 

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

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

 
Ärendet 
 
NN ansökte om studiemedel, bidragsdelen, för studier på en vidareutbildning av 
lärare som saknar lärarexamen under tiden den 30 augusti 2021 – den 5 juni 2022.  
 
CSN avslog ansökan med motiveringen att studiemedel, för höstterminen 2021 bara 
får lämnas längst till och med det kalenderår den studerande fyller 56 år. NN kan inte 
få studiemedel under 2022 eftersom CSN endast kan ge studiemedel till och med det 
år den studerande fyller 60 år.  
 
NN överklagade beslutet och anförde bland annat följande. Enligt CSN:s hemsida är 
det nya regler från och med den 1 oktober 2021 som innebär att åldersgränsen höjs 
från 56 år till 60 år. Han läser in lärarbehörigheten i sina ämnen då Skolverket kräver 
detta för att han ska få jobba efter den 12 januari 2025 som yrkeslärare. Han har 
tidigare klarat sig på sitt yrkesbevis. Han känner sig diskriminerad då alla hans 
studiekamrater med lägre ålder får studiebidrag. Han har planerat att jobba i många 
år till.  
 
CSN överlämnade överklagandet och handlingarna i ärendet samt upplyste om att 
myndigheten inte funnit skäl att ändra det överklagade beslutet. 
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Författningsbestämmelser 
 
Enligt 3 kap. 3 studiestödslagen (1999:1395) får studiemedel lämnas längst till och 
med det kalenderår då den studerande fyller 60 år. Regeringen kan med stöd av 8 
kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om att studiemedel i form av 
studiebidrag får lämnas även för tid därefter.  
 
 
Nämndens bedömning 
 
Nämnden konstaterar inledningsvis att den 1 oktober 2021 trädde en ny lydelse av 3 
kap. 3 § studiestödslagen i kraft, som tillämpas första gången i fråga om studiemedel 
som lämnas för tid efter den 1 januari 2022. Genom den nya lydelsen höjs ålders-
gränsen och studiemedel får lämnas till och med det kalenderår den studerande fyller 
60 år. Den nya lydelsen innebär att studiemedel kan lämnas längst till och med det 
kalenderår då den studerande fyller 56 år för tiden innan den 1 januari 2022 och som 
längst till och med det kalenderår då den studerande fyller 60 år efter den 1 januari 
2022. NN är dock 60 år och kan på grund av sin ålder inte heller få studiemedel 
enligt den nya lydelsen av bestämmelsen.  
 
Den aktuella åldersgränsen finns i en av riksdagen beslutad lag och omfattas därför 
inte av förbudet mot åldersdiskriminering. 
 
Överklagandet ska mot denna bakgrund avslås. 
 
 
 
 
 
Robert Dalman 
 
    Maria Lekarkina 
 
 
Beslut har fattats av Eva Gullfeldt, ordförande, Robert Dalman, myndighetschef, samt 
ledamöterna Hans Eklund, Emelié Häger, Jessica Levin och Christer Bergqvist. 
 
Föredragande: Maria Lekarkina 
 
Kopia till CSN
 


