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Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 7 juli 2011

Saken

Prövning av studieresultat

Nämndens beslut
Nämnden avslår överklagandet.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte om studiemedel för ett tekniskt/naturvetenskapligt basår under läsåret
2011/2012 och uppgav att han avbrutit sina tidigare studier på en teknisk bastermin
efter halva vårterminen. När han påbörjade studierna i januari 2011 skulle han vara
väl förberedd och hade beställt kursböcker i god tid. Redan andra veckan insåg han
att utbildningen höll ett alldeles för högt tempo och var på en mer avancerad nivå än
han hade väntat sig. Han hade siktet inställt på att studera vidare till byggingenjör
och kämpade på trots att han halkade efter från början. Några veckor efter
terminstart avled farfadern hastigt och sorgeprocessen påverkade hans studier extra
mycket. Efter att ha underkänts på de tentor han skrivit insåg han att han inte skulle
klara utbildningen och valde därför att avbryta.
CSN avslog ansökan med motiveringen att NN redovisat en poäng den period
studiemedel senast beviljats. För att kunna få studiemedel igen måste NN klara
ytterligare 18,5 poäng.
NN överklagade den 11 juli 2011 beslutet och anförde i huvudsak att personliga och
psykiska problem borde vara tillräckliga skäl för att förklara bristande studieresultat.
Han stod sin farfar mycket nära och tog hans bortgång hårt. Många kvällar och
helger, som han annars hade kunnat ägna åt sina studier, gick åt till att gråta, prata
och sörja. Han kämpade trots motgångarna på med sina studier eftersom han ville
bevisa att han kunde men har i efterhand insett att det var för högt tempo, för hög
intensitet och alldeles för avancerade föreläsningar för att han skulle kunna fullfölja
utbildningen.
CSN överlämnade ärendet utan yttrande den 22 juli 2011.
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Från folkbokföringen inhämtades att NNs farmors make avled den 4 januari 2011.
NN förtydligade att det är farmoderns make han avsett.
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. 9 § CSNFS 2001:1 framgår att normal studietakt för en bastermin eller ett
basår är att uppnå studieresultat i den takt som utbildningsplanen föreskriver. Mindre
och tillfälliga förseningar kan dock accepteras.
Nämndens bedömning
NN beviljades senast studiemedel under 13 veckor vårterminen 2011 och har inte
uppnått studieresultat i den takt som utbildningsplanen föreskriver. Fråga är inte om
en mindre och tillfällig försening. Studieresultatkravet är således inte uppfyllt.
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.
En farförälder är normalt inte en sådan nära anhörig som avses. Det har inte
framkommit anledning att göra en annan bedömning när det gäller NNs farfar, som
avled några veckor före vårterminens början. Härtill kommer att NN redovisat andra
omständigheter som tyder på att det bristande studieresultatet också berott på annat
än farfaderns bortgång. Sammantaget finns det inte sådana särskilda skäl som krävs
för att bortse från det bristande studieresultatet. Överklagandet ska därför avslås.

Mats Törnered
Annelie Nordin

Beslut har fattats av Charlotte Waas, vice ordförande i Överklagandenämnden, Mats
Törnered, direktör, ledamöterna Märta Byfors, Marie-Louise Holmberg, Margareta
Lindhagen, Ulrika Lindmark och Christian Sjöstrand samt ersättaren Anita
Enocksson.
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