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Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 4 januari 2006

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 CSN om studiemedel för studier på psykologprogrammet under
tiden den 16 januari 2006 – den 4 juni 2006.
NN beviljades studiemedel för 11 veckor, vecka 3 – 13, år 2006. I övrigt avslogs
ansökan med motiveringen att CSN bedömt att det inte finns synnerliga skäl att
bevilja NN studiemedel i mer än 240 veckor för studier på eftergymnasial nivå.
NN överklagade CSN:s beslut den 1 februari 2006 och anförde att NN har
medicinska skäl för att få förlängt studiemedel.
Av läkarintyg utfärdat den 26 januari 2006 av överläkaren vid Reumatologiska
kliniken vid Universitetssjukhuset framgår att NN har kronisk ledgångsreumatism och
klarar inte att arbeta heltid som förskollärare. Arbetet som förskollärare är olämpligt
med tanke på belastning av lederna och utomhusarbete. Arbete som psykolog är
förenligt med ledsjukdomen, och ökar möjligheterna för NN betydligt att kunna
fortsätta att arbeta på heltid.
CSN överlämnade överklagandet utan yttrande den 7 februari 2006.
NN uppbar studiemedel under fem terminer höstterminen 1990 – höstterminen 1992
för studier till förskollärare. NN påbörjade psykologprogrammet höstterminen 2002.
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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.

Nämndens bedömning
Det krävs synnerliga skäl för att NN ska kunna få studiemedel för ytterligare studier
på eftergymnasial nivå. Prövningen av vad som kan anses vara synnerliga skäl är
mycket restriktiv. För att åberopade skäl ska kunna bedömas som synnerliga krävs
således mycket speciella och synnerligen tungt vägande individuella omständigheter.
De omständigheter som NN åberopar utgör enligt nämndens mening inte sådana
synnerliga skäl som enligt studiestödslagen är en förutsättning för att NN ska kunna
beviljas studiemedel för längre tid än 240 veckor för studier på eftergymnasial nivå.
NN:s överklagande kan därför inte bifallas.

Mats Törnered
Karin Nyström

Beslutet har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Charlotte Waas, vice
ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Margareta Lindhagen, Ulrika
Lindmark, Fredrik Pettersson, Christian Sjöstrand och Margareta Söderström.
Föredragande: Karin Nyström
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