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Klagande NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 21 oktober 2022  
 

 
Saken Omställningsstudiestöd;  

ålder och utbildning 
 

 
Överklagandenämndens beslut 
 
Överklagandenämnden avslår överklagandet.  
 
Överklagandenämndens beslut får enligt 47 § andra stycket i lagen om 
omställningsstudiestöd inte överklagas.  

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

 
Ärendet 
 
NN ansökte om omställningsstudiestöd för heltidsstudier på juristprogrammet under 
läsåret 2022/2023.  
 
CSN avslog ansökan. Av skälen till beslutet framgår bland annat följande. NN kan 
inte få omställningsstudiestöd för studier på juristprogrammet eftersom utbildningen 
är längre än motsvarande 80 veckors heltidsstudier. För sökanden som är under 40 
år får inte omställningsstudiestöd lämnas för utbildningar som har en utbildnings-
längd som motsvarar mer än 80 veckors heltidsstudier.  
 
NN överklagade beslutet och anförde i huvudsak följande. Hon har ansökt om helt 
omställningsstudiestöd för perioden den 29 augusti 2022 – den 11 juni 2023, vilket 
inte är mer än 80 veckor. Det är totalt 40 veckor. Hon är medveten om att 
utbildningen är längre än 80 veckor men hon skulle kunna beviljas omställnings-
studiestöd för de två första åren av studierna. Hon vill att beslutet ändras.  
 
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 

Av 14 § lagen om omställningsstudiestöd (2022:856) framgår följande. 
Omställningsstudiestöd får lämnas för en utbildning som motsvarar minst en veckas 
och som mest 80 veckors studier på heltid. Från och med det kalenderår då den 
studerande fyller 40 år får omställningsstudiestöd lämnas för en utbildning som är 
längre än 80 veckor på heltid eller motsvarande antal veckor på deltid. 
 
 
Överklagandenämndens bedömning 
 
Överklagandenämnden konstaterar inledningsvis att NN är yngre än 40 år och att 
hon således har rätt till omställningsstudiestöd för en utbildning som motsvarar som 
mest 80 veckors heltidsstudier.   
 
Av förarbetena till 14 § till lagen om omställningsstudiestöd (prop. 2021/22:176 s. 
195–196) framgår bland annat följande.  
”För att undvika uppskjutna eller förlängda studier finns det behov att sätta en 
gräns för hur långa utbildningar får vara för att ge möjlighet till omställnings-
studiestöd. Utan en sådan gräns finns det risk för att personer skulle välja att 
skjuta upp studierna till den tidpunkt då man kan få omställningsstudiestöd för en 
del av utbildningen. Det kan i sin tur leda till ett försenat kompetenstillskott på 
arbetsmarknaden. Regeringen bedömer att omställningsstudiestödet är mycket 
förmånligt och kommer att kunna användas i stor utsträckning av de som behöver 
ställa om i yrkeslivet, oavsett 40-årsgränsen för längre utbildningar. Det är därför 
inte motiverat att tillåta längre utbildningar för yngre studerande, oavsett skäl.” 

 
NN har ansökt om omställningsstudiestöd för studier på juristprogrammet under 
läsåret 2022/2023 och det har inte framkommit annat än att hon ska läsa hela 
programmet. Juristprogrammet är en utbildning som betydligt överstiger 80 veckors 
heltidsstudier då den omfattar totalt 270 högskolepoäng vilket motsvarar 180 
heltidsveckor. Överklagandenämnden konstaterar därför att NN redan på den 
grunden inte har rätt till omställningsstudiestöd för den sökta utbildningen. Den 
omständighet att hon endast avser att utnyttja ett mindre antal veckor med 
omställningsstudiestöd medför ingen annan bedömning. Överklagandet ska därför 
avslås.  
 
 
Robert Dalman 
    Lisa Phiri 
 
Beslutet har fattats av: Eva Gullfeldt, ordförande, Robert Dalman, myndighetschef, 
samt ledamöterna Colin Andersson, Olof Edling, Staffan Ingmanson, Gunilla Lavås, 
Jessica Levin och Helena Söderberg  
 
Föredragande: Lisa Phiri 
 
Kopia till CSN och CSN:s Rättsavdelning 
Kopia till Utbildningsdepartementet 
 


