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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 23 februari 2012

Saken

Prövning av studieresultat

Nämndens beslut
Nämnden beslutar att det finns särskilda skäl att bevilja studiemedel trots bristande
studieresultat.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte om studiemedel för studier vid komvux vår- och höstterminen 2012 och
ingav ett intyg om sina tidigare studier på en kvalificerad yrkesutbildning till
internationell marknadsförare/säljare. Enligt intyget gjorde NN sin LIA-praktik
utomlands och skulle parallellt med den skriva ett examensarbete om fem KY-poäng.
Det var svårt för henne att skriva examensarbete på LIA-platsen då företaget inte
ville ge henne information. NN var frustrerad över detta vilket innebar att hon aldrig
gjorde arbetet.
CSN avslog ansökan med hänvisning till bristande studieresultat från den tidigare
utbildningen. CSN bedömde att NN för att kunna få studiemedel igen måste klara
ytterligare fem KY-poäng alternativt 100 poäng på den nya utbildningen.
NN överklagade den 5 mars 2012 beslutet och anförde i huvudsak följande. I
samband med en praktikperiod om sex månader på ett företag utomlands skulle hon
göra ett examensarbete. Arbetet skulle skrivas på en specifik uppgift som företaget
skulle ge henne. Tiden gick och företaget kom hela tiden med ursäkter. Samtidigt
gick praktiken bra, hon fick bra betyg från företaget. Det hade då gått så lång tid på
praktiken att det inte var möjligt att byta praktikplats. Därför kunde hon inte göra
examensarbetet. Detta låg utanför hennes kontroll.
NN inkom den 7 mars 2012 med ett kompletterande intyg från
utbildningsanordnaren. Enligt intyget var företaget väl medvetet om att
examensarbetet skulle göras. NN ringde projektledaren hos utbildningsanordnaren
flera gånger under våren och berättade att hon hade svårigheter att få företaget att
hjälpa henne med nödvändig information till examensarbetet.
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CSN överlämnade ärendet utan yttrande den 12 mars 2012.
CSN beviljade den 4 april 2012 studiemedel från vecka 12 år 2012 eftersom NN
veckan innan tagit de poäng vid komvux som CSN krävde för återkvalificering.
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. 18 § CSNFS 2001:1 framgår att normal studietakt för en kvalificerad
yrkesutbildning är att uppnå studieresultat i den takt som utbildningsplanen
föreskriver. Mindre och tillfälliga förseningar kan dock accepteras.

Nämndens bedömning
NN beviljades senast studiemedel under 40 veckor läsåret 2009/2010. NN har under
denna period inte gjort sitt examensarbete och därmed inte redovisat studieresultat i
den takt som utbildningsplanen föreskriver. Fråga är inte om en tillfällig försening. NN
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.
I det här fallet har genom utbildningsanordnarens egna intyg framkommit att NN inte
haft möjlighet att göra något examensarbete, att utbildningsanordnaren varit
medveten om bristen och att utbildningsanordnaren såvitt kan utläsas av intygen inte
vidtagit några åtgärder för att avhjälpa detta. Fråga är om så allvarliga brister hos
utbildningsanordnaren att det finns särskilda skäl att bortse från att studieresultatet
brister vad gäller examensarbetet. Överklagandet ska därför bifallas.
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