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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 19 januari 2005

Saken

Antal veckor med studiemedel på
eftergymnasial nivå

Nämndens beslut
Nämnden avslår överklagandet.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte hos Centrala studiestödsnämnden (CSN) om studiemedel för studier på
fristående kurser vid universitetet under tiden den 19 januari 2005 – den 7 juni 2005
samt den 1 september 2005 – den 18 januari 2006.
CSN beviljade studiemedel för 30 veckor. För tiden därefter avslogs ansökan med
motiveringen att det inte finns synnerliga skäl att bevilja NN studiemedel i mer än 240
veckor för studier på eftergymnasial nivå.
NN överklagade den 28 oktober 2005 CSN:s beslut och anförde i huvudsak följande.
NN vill ha ytterligare veckor med studiemedel på grund av en trafikolycka som gjort
att NN:s studier har tagit längre tid än vad det skulle ha tagit för en frisk person. NN
vill slutföra sina studier och få ut en magisterexamen i retorik. Det är oerhört viktigt
för NN att få studiemedel då NN inte kan arbeta vid sidan av studierna på grund av
sin whiplashskada och NN har dessutom två små barn. NN har verkligen försökt att
finansiera sina studier genom arbete, men det har visat sig omöjligt. Till sitt
överklagande bifogade NN ett läkarintyg från familjeläkaren daterat den 18 oktober
2005 i vilket det intygas att NN råkat ut för en bilolycka den 12 februari 1996 då NN
blivit påkörd. Detta har givit upphov till en uttalad whiplashskada som har inneburit
stora problem med värk och stelhet i halsryggen vilket inskränkt på patientens studier
som därför tagit extra lång tid.
CSN överlämnade ärendet den 16 november 2005 och meddelade bland annat
följande i ett yttrande. CSN anser inte att övergångsbestämmelsen 3 a kan tillämpas i
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NN:s fall eftersom NN läst sammanhållet ekonomprogram från och med hösten 1995,
med uppehåll under perioden del av våren 1997 – våren 2001. Först hösten 2003
började NN läsa ämnen i retorik.
NN har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på CSN:s yttrande. Några
synpunkter har inte inkommit.
Nämnden har den 16 december 2005 fått in intyg från MM, samordnare för studenter
med funktionshinder vid universitetet, i vilket MM skriver om den hjälp som NN har
fått i sina studier. MM skriver också att NN var informerad om att det var möjligt för
NN att anpassa studietakten, men att NN vill pröva att studera heltid. MM anför
vidare att den första terminen efter olyckan, det vill säga höstterminen 2001, möjligen
kan anses vara en prövotermin för NN med möjlighet att testa studier i kombination
med stöd.
Av handlingarna i ärendet framgår det att NN har en skadebetingad definitiv
medicinsk invaliditet som bedöms motsvara 12 procent.

Författningsbestämmelser
Studiemedel för studier på eftergymnasial nivå får lämnas vid studier på heltid under
sammanlagt högst 240 veckor [3 kap. 8 § första stycket studiestödslagen
(1999:1395)]. Om det finns synnerliga skäl får studiemedel lämnas för längre tid (3
kap. 8 § sista stycket).
Av punkt 5 i övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) framgår att
om en studerande har beviljats studiemedel eller särskilt vuxenstudiestöd enligt
studiestödslagen (1973:349) eller särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa enligt lagen
(1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa skall den tid som studiestöd
har beviljats för räknas in vid bedömningen av om studiemedel får lämnas enligt 3
kap. 8–10 §§ i den nya lagen. Tid enligt den gamla lagen skall räknas om till
motsvarande antal veckor enligt den nya lagen.
Den som påbörjat en utbildning före den 1 juli 2001 och för den utbildningen fått
studiemedel enligt den tidigare gällande studiestödslagen (1973:349) kan få
studiemedel enligt 4 kap. 8 § i den gamla lagen för att kunna slutföra studierna
(punkterna 3 och 3 a i övergångsbestämmelserna till den nya lagen). Punkten 3
gäller längst till och med den 30 juni 2003. Enligt 4 kap. 8 § den gamla lagen får
studiemedel lämnas för högst tolv terminer (240 veckor) och för längre tid om det
finns särskilda skäl.
Enligt punkten 3 a i övergångsbestämmelserna till studiestödslagen får studiemedel
lämnas, utan den tidsbegränsning som anges i punkten 3, enligt bestämmelserna i 4
kap. 8 § första stycket i den gamla lagen för att en studerande skall kunna slutföra
studierna, utan hinder av bestämmelserna i 3 kap. 8 - 10 §§ i den nya lagen. Detta
gäller dock bara, om den studerande
- före den 1 juli 2001 har påbörjat en högskoleutbildning och för den utbildningen
beviljats studiemedel enligt studiestödslagen (1973:349), och
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- innan högskoleutbildningen påbörjades har beviljats studiemedel för andra
högskolestudier.
För tillämpningen av bestämmelserna om särskilda skäl för att bevilja studiemedel för
längre tid än sex år har CSN meddelat allmänna råd i CSNFS 1995:19. I enlighet
med CSN:s allmänna råd bör studiemedel kunna beviljas för ytterligare ett eller två
kalenderhalvår för att avsluta en utbildning.

Nämndens bedömning
Nämnden konstaterar att den utbildning som NN ansökt om studiemedel för inte har
påbörjats före den 1 juli 2001. Övergångsbestämmelserna till den nya
studiestödslagen är således inte tillämpliga i detta fall.
NN har beviljats studiemedel i 240 veckor för studier på eftergymnasial nivå. För att
bevilja NN ytterligare veckor med studiemedel krävs att det finns synnerliga skäl.
Begreppet synnerliga skäl kan endast anses föreligga om mycket speciella,
synnerligen tungt vägande skäl finns.
NN har inkommit med utredning om sitt funktionshinder, men har uppvisat goda
studieresultat trots detta funktionshinder. Enligt nämndens mening föreligger inte
sådana synnerliga skäl som erfordras. Överklagandet ska därför avslås.

Mats Törnered
Johanna Arvidsson

Beslutet har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Mats Törnered, direktör,
samt ledamöterna Margareta Lindhagen, Ulrika Lindmark, Barbro Molander (ersätter
Christian Sjöstrand) och Margareta Söderström.
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