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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 22 juli 2008

Saken

Antal veckor med studiemedel på
eftergymnasial nivå

Nämndens beslut
Nämnden beslutar att det finns särskilda skäl att bevilja NN studiemedel för den
aktuella utbildningen. Det ankommer på CSN att pröva ansökan med denna
förutsättning.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte om studiemedel för studier på en KY-utbildning i A-stad för tiden den 25
augusti 2008 – den 9 januari 2009.
CSN beviljade studiemedel för 10 veckor. För tiden därefter avslogs ansökan med
motiveringen att det inte fanns särskilda eller synnerliga skäl att bevilja studiemedel i
mer än 240 veckor för studier på eftergymnasial nivå.
NN överklagade beslutet den 19 augusti 2008 och anförde att NN är behov av
studiemedel för ytterligare 10 veckor för att kunna avsluta sin utbildning till
behandlingsassistent. NN har ingen annan inkomst än studiemedel och kan av
tidsmässiga skäl inte arbeta vid sidan av studierna. NN veckopendlar mellan B-stad
och studieorten A-stad.
CSN överlämnade ärendet den 26 augusti 2008.
NN har den 8 september 2008 angivit att NN de senaste åren arbetat inom olika
vårdformer, men att NN inte kan få en fast anställning eftersom NN saknar rätt
formell utbildning. Den aktuella utbildningen ger NN chans till ett fast arbete.
Av uppgifter i ärendet framgår att NN studerade på religionsvetarlinjen under tiden
1989 – 1994.
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Författningsbestämmelser
Enligt 3 kap. 8 § studiestödslagen (1999:1395) får studiemedel lämnas för studier på
eftergymnasial nivå under sammanlagt högst 240 veckor. Från och med det år då
den studerande fyller 40 år får studiemedel lämnas under längre tid, om det finns
särskilda skäl. Studiemedel får i dessa fall lämnas i ytterligare 40 veckor. Om det
finns synnerliga skäl får studiemedel lämnas för längre tid

Nämndens bedömning
Av lagmotiven (prop. 2004/05:111 s. 40) framgår att möjligheten till extra veckor
avser äldre studerande med en utbildning som ligger längre tillbaka i tiden, vilken av
till exempel arbetsmarknads- eller hälsoskäl behöver förnyas eller uppdateras.
Däremot bör särskilda skäl inte anses föreligga när en person studerar för första
gången och avser att läsa in dubbla utbildningar eller avser att omedelbart
komplettera en nyligen avslutad utbildning. Särskilda skäl bör inte heller anses
föreligga för en person som inte kan anföra några arbetsmarknadsskäl och inte heller
i övrigt har några personliga skäl som kan kopplas till yrkeslivet eller samhällets
ökade krav på kompetensutveckling.
NN har en utbildning som ligger långt tillbaka i tiden. NN har åberopat
arbetsmarknadsskäl att komplettera denna utbildning med en utbildning till
behandlingsassistent. Det som framkommit är sammantaget särskilda skäl att bevilja
40 veckor utöver det som tidigare beviljats NN för studier på eftergymnasial nivå.
Överklagandet ska därför bifallas

Mats Törnered
Karin Nyström

Beslutet har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Charlotte Waas, vice
ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Viktor Granbom, MarieLouise Holmberg, Margareta Lindhagen, Ulrika Lindmark och Christian Sjöstrand.
Föredragande: Karin Nyström
Kopia till CSN

