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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 19 oktober 2011

Saken

Prövning av studieresultat

Nämndens beslut
Nämnden finner att det finns särskilda skäl att bortse från det otillräckliga
studieresultatet. Det ankommer på CSN att pröva ansökan i övrigt.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte om studiemedel för fortsatta studier på ett byggingenjörsprogram vid en
högskola under läsåret 2011/12 och bifogade sjukskrivningsintyg för sin far samt
redogjorde för sin fars sjukdom, insjuknande och försämring.
CSN avslog ansökan med motiveringen att NN redovisat 36,5 högskolepoäng för den
period studiemedel senast beviljats samt därefter ytterligare en högskolepoäng. För
att kunna få studiemedel igen måste NN klara ytterligare 7,5 högskolepoäng.
NN överklagade den 26 oktober 2011 beslutet och redogjorde mer detaljerat för sin
fars insjuknande 2008 och hur sjukdomen har fortskridit samt hur detta påverkat
hans studier.
CSN överlämnade ärendet utan yttrande den 2 november 2011.
CSN ändrade den 15 november sitt beslut så att NN beviljades studiemedel från
vecka 43 år 2011 eftersom han veckan innan kom upp till de 45 högskolepoäng som
CSN kräver.
Från CSN har inhämtats att NN per den 17 januari 2011 fått 29 högskolepoäng
registrerade under höstterminen 2011.
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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 3 kap. 5 § studiestödsförordningen (2000:655) framgår att normal studietakt för
högskolestudier är att den studerande ska ha klarat av
1. 62,5 procent av sitt studieåtagande under de första 40 veckorna med studiemedel
för heltidsstudier, och
2. 75 procent av sitt studieåtagande för studier som därefter bedrivs med
studiemedel.

Nämndens bedömning
NN beviljades senast studiemedel under 40 veckor läsåret 2010/11. Kravet på
studieresultat under perioden är 45 högskolepoäng av studieåtagandet om 60
högskolepoäng. NN har under dessa veckor redovisat 36,5 högskolepoäng och
uppfyller således inte studieresultatkravet inför höstterminen 2011.
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.
De omständigheter som NN har åberopat avseende faderns sjukdom utgör sådana
särskilda skäl som avses. Det föreligger också ett tillräckligt tydligt samband mellan
dessa omständigheter och bristen på studieresultat under hösten/vintern 2010/11.
Nämnden finner därför att det finns särskilda skäl att bortse från det otillräckliga
studieresultatet.
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