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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 27 oktober 2005
och den 7 november 2005

Saken

Studietakt för rätt till studiestöd i
Sverige

Nämndens beslut
Nämnden avslår överklagandet.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte den 29 augusti 2005 om studiemedel för eftergymnasiala heltidsstudier
(20 poäng) på fristående kurs vid A-stads universitet för tiden den 1 september 2005
– den 18 januari 2006. Av ett brev som NN bifogade sin ansökan framgick bl.a.
följande. NN:s ansökan gäller hela år 2005 (även vårterminen) och NN vill läsa med
en studietakt på 50 procent med bibehållet heltidsstudiemedel. I januari 1996 blev
NN som cyklist påkörd av en bil och olyckan orsakade hjärnskador som än idag i hög
utsträckning påverkar NN:s liv. Detta framgår av ett intyg från överläkaren MM. En av
de svåraste konsekvenserna är att NN ständigt är trött och har koncentrationsproblem och problem att minnas det som diskuterats på föreläsningar och det NN har
lärt sig. NN beskriver att livet är tungt och NN kallar det ”ständig sorgsenhet och
latent depression”. NN uppger att NN:s invaliditetsgrad är fastställd till 34 procent.
NN redogör vidare för varför NN anser att NN bör beviljas heltidsstudiemedel för
halvtidsstudier. NN bifogar ett intyg från studerandeenheten vid A-stads universitet
samt ett intyg från överläkaren MM vid Universitetssjukhuset i A-stad.
CSN beviljade den 27 oktober 2005 NN studiebidrag för deltidsstudier motsvarande
75 procent av heltidsstudier under perioden den 1 september 2005 – den 18 januari
2006. Av beslutet framgick att CSN beviljade NN studiemedel trots att NN:s
studieresultat var otillräckliga samt att CSN bedömt att studiemedel för deltidsstudier
motsvarande 75 procent av heltidsstudier kunde beviljas trots att NN:s studietakt
endast motsvarande 50 procent av heltidsstudier. Den 7 november 2005 beviljade
CSN NN studiemedel i form av studielån under samma tid för deltidsstudier
motsvarande 75 procent av heltidsstudier.
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NN överklagade CSN:s beslut den 21 november 2005 och anförde bl. a. följande.
CSN har inte motiverat varför NN inte kan beviljas studiemedel för heltidsstudier som
NN ansökt om. NN vill poängtera att den lägre studietakten gäller för en begränsad
period och att NN tidigare har uppfyllt kraven på studieresultat och presterat 20
poäng per termin. NN försöker nu att hitta en balans i tillvaron för att inte slita ut sig
totalt och i dagsläget klarar NN inte av att prestera mer än halvtid trots att NN lägger
ner heltidsarbete. NN uppger att NN inte kan klara sin försörjning med endast 75
procents studiemedel.
NN har till CSN skickat in intyg från LL vid studerandeenheten vid A-stads universitet
angående studiesituationen under höstterminen 2005. Intyget är daterat den 18
augusti 2005. Vidare finns ett läkarintyg utfärdat den 16 augusti 2005 av överläkaren
MM vid Rehabcentrum, universitetssjukhuset i A-stad samt ett läkarintyg utfärdat den
18 oktober 2005 av överläkaren KK vid Hjärnskadesektionen Rehabcentrum,
universitetssjukhuset i A-stad.
CSN överlämnade ärendet den 29 november 2005 utan yttrande.

Författningsbestämmelser
Av bestämmelserna i 3 kap. 5 § studiestödslagen (1999:1395) framgår att
studiemedel får lämnas för varje vecka då den studerande bedriver studier på minst
halvtid. Studierna måste dock pågå under en sammanhängande tid om minst tre
veckor.
Studiemedel får lämnas bara för sådan del av studietid som omfattas av den
kursplan eller motsvarande som gäller för utbildningen.

Nämndens bedömning
Åberopade intyg ger stöd för att NN på grund av funktionshinder behöver lägga ner
mer tid för sina studier än den egentliga studietakten. Studiestödssystemet ger
utrymme för att i sådana fall bevilja studiemedel för en högre studietakt än den
egentliga.
Utredningen ger emellertid också vid handen att NN på grund av sitt hälsotillstånd
behöver en lägre arbetsinsats, dvs. någon form av deltidssjukskrivning.
Studiestödssystemet ger inte utrymme för att bevilja studiemedel för
deltidssjukskrivning.
Vid en samlad bedömning finner nämnden att inslaget av deltidssjukskrivning är så
stort, att NN endast kan beviljas studiemedel för 75 procent av heltid för en studietakt
om halvtid. Överklagandet ska därför avslås.
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Mats Törnered
Anita Enocksson

Beslut har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Charlotte Waas, vice
ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Marie-Louise Holmberg
(ersättare för Margareta Söderström), Margareta Lindhagen, Ulrika Lindmark, Barbro
Molander (ersätter Christian Sjöstrand) och Fredrik Pettersson.
Föredragande: Anita Enocksson
Kopia till CSN

