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Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 18 augusti 2010

Saken

Prövning av studieresultat

Nämndens beslut
Nämnden beslutar att det finns särskilda skäl att bortse från det otillräckliga
studieresultatet. 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 vid komvux under tiden den 30 augusti 2010
– den 10 juni 2011 och anförde att han opererade sin tumme och åt starka
smärtstillande tabletter de två sista veckorna föregående läsår. Han kunde inte skriva
med rätt hand och kunde därför inte klara av det sista provet i tre ämnen om
sammanlagt 350 poäng.
CSN avslog ansökan med motiveringen att NN redovisat 320 poäng för den period
studiemedel senast beviljats. För att kunna få studiemedel igen måste NN klara
ytterligare 260 poäng. CSN bedömde att de personliga förhållanden som NN
hänvisat till inte helt kan förklara det otillräckliga studieresultatet.
NN överklagade den 23 augusti 2010 beslutet och anförde i huvudsak att han ska
göra en särskild prövning i november och tentera av det han missade under
sjukskrivningen.
CSN överlämnade ärendet den 25 augusti 2010.
Av handlingarna framgår att NN var sjukskriven den 31 maj – den 25 juli 2010. De
första två veckorna av sjukskrivningen sammanföll med terminens två sista veckor.
Dessa har av Försäkringskassan godkänts som sjukperiod.
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Författningsbestämmelser
Enligt 3 kap. 7 § studiestödslagen (1999:1395) får studiemedel lämnas till en
studerande som har bedrivit sina tidigare studier i normal takt. Om det finns särskilda
skäl för det, får studiemedel lämnas även om den studerande inte har bedrivit sina
tidigare studier i normal takt.
Av 4 kap. 8 § CSNFS 2001:1 framgår att normal studietakt för kommunal
vuxenutbildning är 20 poäng per heltidsvecka med studiemedel under den senaste
beviljningsperioden. En eftersläpning med högst 200 poäng under hela studietiden
kan dock godtas, under förutsättning att den studerande har uppnått minst tio poäng
per heltidsvecka under den senaste beviljningsperioden.

Nämndens bedömning
NN beviljades, de två sjukveckorna borträknade, studiemedel under 39 veckor
läsåret 2009/2010. Kravet på studieresultat under perioden är 580 poäng av
studieåtagandet om 780 poäng. NN har under dessa veckor redovisat 320 poäng och
uppfyller således inte studieresultatkravet.
Med särskilda skäl avses (prop. 2009/10:141 s. 58) t.ex. egen eller nära anhörigs
sjukdom, dödsfall i familjen eller allvarliga brister hos utbildningsanordnaren som den
studerande inte har kunnat råda över. Det ska finnas ett tydligt samband mellan de
skäl som åberopas och de bristande studieresultaten. De skäl som åberopas ska
kunna styrkas.
NN:s otillräckliga studieresultat sammanhänger med att han varit sjukskriven under
vårterminens slutskede. Det får anses finnas ett tydligt samband mellan sjukperioden
och hans bristande studieresultat. Det föreligger därför särskilda skäl att i hans fall
bortse från det otillräckliga studieresultatet. Överklagandet ska därför bifallas.

Mats Törnered
Annelie Nordin

Beslut har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i Överklagandenämnden, Charlotte
Waas, vice ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Märtha Byfors,
Marie-Louise Holmberg, Margareta Lindhagen, Ulrika Lindmark och Christian
Sjöstrand. Närvarande utan att ha varit beslutande var ersättaren Sofie Fredriksson.
Föredragande: Annelie Nordin
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