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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 26 juli 2012

Saken

Prövning av studieresultat

Nämndens beslut
Nämnden beslutar att NN är återkvalificerad för studiemedel från och med vecka 38
år 2012.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte om studiemedel för studier vid komvux under tiden den 28 maj 2012 –
den 17 mars 2013 och bifogade ett psykologintyg om pågående utredning av
misstänkt ADHD. NN uppgav i huvudsak att hon blev mobbad i högstadiet, att hon
därför har dåligt självförtroende, att försöket att studera år 2004 inte var hennes eget
önskemål, att hon kände sig felplacerad och mådde dåligt och att hon hoppade av
utan att få några betyg.
CSN avslog ansökan med hänvisning till bristande studieresultat för 15 veckor fram
till avbrottet på studierna vid folkhögskola höstterminen 2004. CSN upplyste att NN
kan återkvalificera sig genom 300 poäng från komvux.
NN överklagade den 6 augusti 2012 beslutet och lämnade en närmare beskrivning
av sina svårigheter och sitt behov av stöd och hjälp, vilket hon inte fått tidigare. NN
lämnade också en beskrivning av hur det går på de nya studierna och för sina
studieplaner till målet att bli sjuksköterska.
CSN överlämnade ärendet utan yttrande den 15 augusti 2012.
NN inkom den 16 augusti 2012 med uppgift om avklarade poäng på den nya
utbildningen och den 5 september 2012 med ett läkarintyg.
CSN inkom den 1 oktober 2012 med ett yttrande i frågan hur sjukperioder ska
beaktas vid resultatprövningen. CSN förordade att samma metod ska användas som
.
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vid beräkning av karenstid för avskrivning av studielån vid sjukdom och viss annan
frånvaro. NN har tre av Försäkringskassan godkända sjukperioder om tillsammans
24 dagar. Beräkningsmetoden innebär att två veckor ska undantas från
resultatprövningen. Kravet på studieresultat ska då beräknas utifrån en studietid om
13 veckor.
NN har fått tillfälle att komma in med synpunkter på yttrandet.

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 och 18 §§ CSNFS 2001:1 framgår att normal studietakt för studier vid en
folkhögskola är att uppnå studieresultat i den takt som utbildningsplanen föreskriver.
Mindre och tillfälliga förseningar kan dock accepteras.
Enligt 4 kap. 24 § CSNFS 2001:1 har en studerande åter rätt till studiemedel från och
med veckan efter den kalendervecka då kraven på studieresultat är uppnådda. Om
den studerande byter utbildningsform kan också återkvalificering ske genom att han
eller hon redovisar godkända studieresultat från en studieperiod på den nya
utbildningen. Studiemedel kan även då beviljas från och med veckan efter den vecka
då godkända studieresultat har uppnåtts.

Nämndens bedömning
Nämnden har i ett tidigare beslut, den 12 december 2011, dnr 2011-04519, godtagit
att CSN också för reducering av antalet förbrukade studiemedelsveckor använder
principerna som gäller avskrivning av studielån på grund av sjukdom eller ledighet.
Det har där rört sig om en tillämpning till den studerandes fördel, eftersom
studiestödsförfattningarna egentligen inte innehåller någon regel om att förbrukade
veckor ska reduceras.
När det gäller beräkning av studietakt blev nämndens ställningstagande den 12 mars
2012, dnr 2011-06585, det motsatta. Utgångspunkten var då att en godkänd sjukeller ledighetsperiod inte ska medräknas när studietakten beräknas. Det finns inte
något stöd i författning för att inskränka tillämpningen till den studerandes nackdel till
att bara gälla längre sjuk- och ledighetsperioder. En sådan inskränkning ska då inte
heller ske. Istället bestämde nämnden att varje dag i en sjuk- eller ledighetsperiod
ska beaktas.
I det här fallet gäller det prövning av studieresultat. Utgångspunkten är då att den
studerande ska redovisa resultat från sina tidigare studier, inte från perioder när han
eller hon inte bedrivit studier på grund av sjukdom, vård av barn eller liknande. Det
finns inte något stöd i författning för att inskränka tillämpningen till den studerandes
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nackdel till att bara gälla längre sjuk- eller ledighetsperioder. En sådan inskränkning
ska då inte heller ske. Istället ska varje dag i en sjuk- eller ledighetsperiod beaktas.
NN var beviljad studiemedel för studier 17 veckor höstterminen 2004, varav två
veckor efter studieavbrottet och 24 sjukdagar ska undantas från prövningen av
studieresultat. NN har inte redovisat godkända resultat från folkhögskolestudierna
och fråga är inte om en mindre och tillfällig försening. Kravet på studieresultat 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.
Det som framkommit i NN:s fall är inte särskilda skäl att bortse från det bristande
studieresultatet. Hon ska därför inte få studiemedel från den nu sökta periodens
början.
Bristen på studieresultat motsvarar [(15x7 – 24)/7 x 20=] 231,43 poäng vid komvux.
NN klarade 200 poäng under sommaren 2012 och ytterligare 50 poäng den 16
september 2012. Hon är därmed återkvalificerad för studiemedel från och med
påföljande vecka.
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