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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 18 december 2012

Saken

Övre åldersgräns för rätt till
studiemedel

Nämndens beslut
Nämnden avslår överklagandet.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN, född 1953, ansökte om studiemedel för studier vid en högskola under
vårterminen 2013.
CSN avslog ansökan med motiveringen att studiemedel får lämnas längst till och
med det kalenderår den studerande fyller 54 år.
NN överklagade den 27 december 2012 beslutet och hänvisade till nya regler i
diskrimineringslagen.
CSN överlämnade ärendet utan yttrande den 3 januari 2013.

Författningsbestämmelser
Enligt 3 kap. 3 § studiestödslagen (1999:1395) får studiemedel lämnas längst till och
med det kalenderår då den studerande fyller 54 år. Regeringen får föreskriva att
studiemedel i form av studiebidrag får lämnas även för tid därefter.
Enligt 2 kap. 14 § diskrimineringslagen (2008:567) är diskriminering förbjuden i fråga
om statligt studiestöd.
Enligt 2 kap. 14 b § diskrimineringslagen hindrar inte förbudet mot diskriminering i
14 § som har samband med ålder
.
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1. tillämpning av bestämmelser i lag som föreskriver viss ålder, eller
2. annan särbehandling på grund av ålder om särbehandlingen har ett berättigat
syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

Nämndens bedömning
Den aktuella åldersgränsen finns i en av riksdagen beslutad lag och omfattas därför
inte av förbudet mot åldersdiskriminering.
Det har inte utfärdats någon bestämmelse med möjlighet att göra undantag från den
övre åldersgränsen.
NN kan på grund av sin ålder inte få studiemedel. Överklagandet ska därför avslås.

Mats Törnered
Erika Öberg

Beslutet har fattats av Bertil Ekholm, ordförande Charlotte Waas, vice ordförande,
Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Marie-Louise Holmberg, Margareta
Lindhagen, Ulrika Lindmark och Christian Sjöstrand
Föredragande: Erika Öberg
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