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Klagande NN 

 
 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 24 oktober 2022 
 
 
Saken Omställningsstudiestöd,  

Ikraftträdande och utbildning  
 

 
Nämndens beslut 
 
Överklagandenämnden avslår överklagandet. 
 
Överklagandenämndens beslut får enligt 47 § andra stycket lagen om 
omställningsstudiestöd (2022:856) inte överklagas.  

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

 
Ärendet 
 
NN ansökte om omställningsstudiestöd på 50 procent av heltid för studier på 
specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktningen distriktssjuksköterska för läsåret 
2022/2023 samt för perioden den 16 januari – den 26 mars 2023.  
 
CSN avslog ansökan med motiveringen att utbildningen är kortare än 80 veckors 
heltidsstudier samt att utbildningen påbörjades innan den 1 januari 2023.  
 
NN överklagade beslutet och anförde följande. Hon läser till distriktssköterska på 
Karolinska institutet i Stockholm. Utbildningen motsvarar 75 högskolepoäng med 
studietakt på 50 procent under en period av 2,5 år. Utbildningen startade den 29 
augusti 2022 och avslutas vårterminen 2025. I ansökan fyllde hon i fel tidsperiod vid 
”studietid” och har istället försökt fylla i hela utbildningen samt även skrivit fel på antal 
högskolepoäng. Hon vill ändra ansökan till följande tidsperiod: den 29 augusti 2022 – 
den 4 juni 2023, 30 högskolepoäng.  
 
CSN överlämnade överklagandet och handlingarna i ärendet med ett yttrande och 
inkom därefter med ett tilläggsyttrande där de anförde bland annat följande. Eftersom 
NN påbörjade sina studier före den 1 januari 2023 måste utbildningen motsvara 
minst 80 veckors heltidsstudier för att lagen om omställningsstudiestöd ska vara 
tillämplig. Den utbildning som NN har ansökt om omställningsstudiestöd för omfattar 
totalt 75 högskolepoäng, vilket motsvarar 50 veckors heltidsstudier. Eftersom 
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utbildningen är kortare än motsvarande 80 veckor på heltid är lagen om 
omställningsstudiestöd inte tillämplig. NN kan därför redan av den anledningen inte 
beviljas omställningsstudiestöd för de sökta studierna. De uppgifter NN har lämnat i 
sitt överklagande medför inte att CSN kan göra någon annan bedömning. CSN 
vidhåller därför sin inställning att ansökan om omställningsstudiestöd bör avslås.  
 
NN har fått möjlighet att lämna synpunkter på CSN:s yttrande.  
 
 
Författningsbestämmelser 
 
Enligt punkt 2 i övergångsbestämmelserna till lagen om omställningsstudiestöd 
tillämpas lagen första gången i fråga om studier på en utbildning som påbörjas efter 
den 31 december 2022. För studier på en utbildning som är 80 veckor eller mer på 
heltid, eller motsvarande antal veckor på deltid, tillämpas lagen dock första gången i 
fråga om omställningsstudiestöd som lämnas för tid efter den 31 december 2022. 
 
 
Överklagandenämndens bedömning 
 
Överklagandenämnden konstaterar inledningsvis att NN påbörjade sina studier på 
specialistsjuksköterskeprogrammet före den 1 januari 2023. Utbildningen omfattar 
totalt 75 högskolepoäng vilket motsvarar 50 veckors heltidsstudier.  
 
För att lagen om omställningsstudiestöd ska vara tillämplig före den 1 januari 2023 
måste utbildningen, enligt punkten 2 i övergångsbestämmelsen, motsvara minst 80 
veckors heltisstudier. Eftersom utbildningen som NN har sökt omställningsstudiestöd 
för är kortare än motsvarande 80 veckor på heltid är lagen om omställnings-
studiestöd inte tillämplig innan nämnda datum. NN kan därför inte beviljas 
omställningsstudiestöd och överklagandet ska därför avslås.  
 
 
 
Robert Dalman 
 
    Maria Lekarkina 
 
 
Beslut 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: Maria Lekarkina 
 
Kopia till CSN och CSN:s rättsavdelning 
Kopia till departementet 
 


