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Klagande NN 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 19 juli 2022 
 
 
Saken Utbildning  
 

 
Överklagandenämndens beslut 
 
Överklagandenämnden avslår överklagandet. 
 
Överklagandenämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § tredje stycket studiestödslagen 
inte överklagas.  
 

-------------------------------------------- 
 
Ärendet 
 
NN ansökte om studiemedel för fortsatta studier på utbildningen Art Studies General 
Pgm vid University of Missouri Kansas City i USA under perioderna den 6 juni – 31 
juli och 22 augusti – 16 december 2022. – NN bifogade olika dokument från 
lärosätet, bland annat uppgifter om planerade kurser höstterminen 2022 varav det 
framgår att 12 av 15 credits ges genom Internet classes.   
 
CSN skickade en begäran om fler uppgifter till NN och bad honom, bland annat att 
beskriva anledningen till att han ska läsa 12 av 15 credits online. CSN upplyste 
vidare om att studiemedel för distansstudier utanför EU/EES och Schweiz bara 
beviljas om det föreligger synnerliga skäl.  
 
NN besvarade CSN:s komplettering och uppgav beträffande online-studierna att 
minst två av dessa kommer att vara blandade kurser och inte helt online men att den 
planeringen inte är helt klar ännu. – NN bifogade bland annat ett intyg från lärosätet 
där det anges att han för närvarande är inskriven på heltid, 15 credits för höst-
terminen, både ”in-person” och onlinekurser på grund av hans atletiska 
träningsschema och för att hålla sig på rätt spår för att ta examen. 
 
CSN beviljade studiemedel för heltidsstudier under veckorna 23 – 30 år 2022. För 
höstterminen 2022 avslog CSN ansökan med hänvisning till att studiemedel för 
distansstudier utanför EU/EES eller Schweiz bara får beviljas om det finns synnerliga 
skäl vilket CSN bedömt att det inte finns i NN:s fall.  
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NN överklagade beslutet och anförde i huvudsak följande. Han har som studentatlet 
rätt till fyra år där han tävlar i sin idrott. Längre tid än så kan han inte få stipendium 
för skolavgiften, även om han får studera ett femte. En förutsättning för detta är att 
han är tillgänglig för träning och tävling i skolans lag. Dessa åtaganden kolliderar då 
och då med kurser på plats och då blir alternativet för honom on-line. Han har nu 
studerat tre år och går in på sitt fjärde och sista. Han måste kunna ta fem kurser 
både under höst- och vårterminen för att få klart sin Bachelor of arts (BA). Hans 
major måste innehålla vissa kurser för att bli godkänd vilket begränsar och en del 
kurser går inte heller varje termin. Efter detta år måste han själv bekosta alla avgifter 
om han vill slutföra utbildningen, vilket är en omöjlighet för honom. Han vill kunna 
slutföra sin BA i sociologi våren 2023. – NN bifogade ett intyg från lärosätet, daterat 
den 24 juli 2022, där det bland annat anges att onlinekurser kommer att vara en del 
av programmet eftersom inte alla kurser är tillgängliga ”in-person” varje termin och 
vissa kurser står i konflikt med kravet att delta i skolans idrottslag samt att NN, för att 
avsluta sin kandidatexamen i sociologi våren 2023, kommer att behöva ta några 
onlinekurser. Universitetet har inte möjlighet att erbjuda alla kurser ”in-person”. 
  
CSN överlämnade överklagandet och handlingarna i ärendet och anförde i ett  
yttrande att CSN inte anser att de omständigheter som NN åberopar utgör sådana 
synnerliga skäl att studiemedel utanför EES och Schweiz kan beviljas. 
 
NN har fått tillfälle att komma in med synpunkter med anledning av CSN:s yttrande 
och han har kommit in med en skrivelse och anfört i huvudsak följande. Ett uteblivet 
studiemedel kan innebära att han får svårt att slutföra studierna. Han saknar möjlig-
het att arbeta extra i USA då hans F1 Visa inte tillåter det. Han vill åter hänvisa till de 
regler som gäller för studentatleter i USA samt poängtera att han nästa termin 
kommer att kunna välja ”in person” lektioner då de inte har fotbollssäsong. Han 
undrar om en termin med vissa onlinekurser vid ett forskningsuniversitet i USA ska 
hindra honom ifrån att slutföra sin examen. Det är dessutom en blandad kurs vilket 
innebär att den har både ”in person” lektioner och live zoom lektioner. Övriga två 
internetkurser har livelektioner via zoom, alltså inga inspelade lektioner. –  NN 
bifogade dokument avseende kursernas upplägg. 
 
CSN:s rättsavdelning har fått ta del av NN:s synpunkter och har därefter kommit in 
med ett kompletterande yttrande och anfört bland annat följande. NN visar i ett intyg 
som inkom den 30 juni 2022 att han under höstterminen 2022 läser fyra av fem 
kurser som ges online (internet classes), motsvarande 12 av 15 credits. Internet 
classes är enligt CSN:s mening distansstudier. Att kurserna kräver viss fysisk närvaro 
påverkar inte CSN:s bedömning. Enligt ett intyg från lärosätet den 24 juli 2022 anges 
att distanskurser är en del i NN:s utbildningsprogram i och med att vissa av kurserna 
inte ges reguljärt, samt att han inte kan studera vissa reguljära kurser på grund av 
hans idrottande. NN studerar på en reguljär utbildning på plats i USA. Under höst-
terminen 2022 läser han kurser som ingår i hans program och som i huvudsak ges 
på distans. Distanskurserna ingår som en del i utbildningsplanen för hans program 
och han måste dels läsa vissa kurser online på grund av att han är studentatlet vid 
lärosätet, dels att vissa kurser endast ges på distans. De skäl som han anger till 
varför han läser på distans är enligt CSN:s mening att hänföra till utformandet av 
själva utbildningen. CSN anser därför inte att det är frågan om sådana mycket 
speciella och synnerligen tungt vägande individuella omständigheter som krävs för 



ÖKS  Sidan 3 av 3 
      Dnr: 2022-03013 
 

 
  
att studiemedel ska kunna ges för distansstudier utanför EES och Schweiz. CSN 
anser därför att överklagandet bör avslås.      
 
NN har fått tillfälle att komma in med synpunkter med anledning av CSN:s yttrande, 
men han har inte hörts av i anledning av detta. 
 
 
Författningsbestämmelser 
 
Enligt 3 kap. 23 § andra stycket studiestödsförordningen (2000:655) får studiemedel 
för distansstudier vid läroanstalter utanför EES och Schweiz lämnas bara om det 
finns synnerliga skäl för det.   
 
 
Överklagandenämndens bedömning 
 
Överklagandenämnden instämmer inledningsvis i CSN:s uppfattning att NN:s 
ansökan om studiemedel i den del ansökan avser Internet classes avser 
distansutbildning i USA.  
 
För att bevilja studiemedel för distansstudier vid läroanstalter utanför EES och 
Schweiz krävs, som sagts ovan, att det finns synnerliga skäl. Bedömningen av vad 
som kan anses vara synnerliga skäl är, i alla sammanhang där sådana skäl prövas, 
mycket restriktiv. För att åberopade skäl ska kunna bedömas som synnerliga krävs 
således mycket speciella och synnerligen tungt vägande individuella omständigheter.  
Nämnas kan också att regeringen, i propositionen Studiemedel i en globaliserad 
värld (prop. 2012/13:152) uttalat att det är rimligt med en restriktiv inriktning när det 
gäller studiemedel för distansstudier i länder utanför EES och Schweiz.  
 
Enligt Överklagandenämndens mening utgör de omständigheter som NN har 
åberopat, i huvudsak att det också är flertalet kurser på plats samt att han behöver 
vara närvarande för universitetets lag, inte sådana synnerliga skäl som enligt 
studiestödsförordningen är en förutsättning för att han ska kunna beviljas 
studiemedel för de avsedda distansstudierna. Överklagandet ska därför avslås. 
 
 
 
Robert Dalman  
    Christina Sundström 
 
Beslutet har fattats av: Eva Gullfeldt, ordförande, Robert Dalman, myndighetschef, 
samt ledamöterna Olof Edling, Gunilla Lavås, Staffan Ingmanson, Jonathan 
Sjölander och Helena Söderberg 
Föredragande: Christina Sundström 
 
Kopia till CSN 
               Utbildningsdepartementet 
 
 
 

 


