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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 20 mars 2013

Saken

Prövning av studieresultat

Nämndens beslut
Nämnden avslår överklagandet.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN hade under vårterminen 2012 studiemedel tolv veckor (vecka 11 – 22), hade en
av Försäkringskassan godkänt sjukperiod 84 dagar (12 mars – 3 juni) och klarade 15
högskolepoäng den 28 maj 2012. Höstterminen 2012 hade han en ny beviljning av
studiemedel om 20 veckor (vecka 36 – 03) och en godkänd sjukperiod 81 dagar (1
november – 20 januari). NN klarade 7,5 högskolepoäng den 10 december 2012 i en
kurs som pågått vecka 36 – 45. I efterhand, den 18 mars 2013, klarade han en kurs
om 7,5 högskolepoäng som pågått vecka 46 – 3.
NN ansökte om studiemedel för att läsa fristående kurser vid Uppsala universitet
under vårterminen 2013.
CSN beviljade studiemedel från och med vecka 13 år 2013, eftersom NN veckan
innan ansågs ha uppnått kravet på studieresultat.
NN överklagade den 21 mars 2013 beslutet, bifogade sjukskrivningsintyg för
perioden den 1 november 2012 – den 31 mars 2013 och anförde i huvudsak följande.
Bristande sjukdomsinsikt ingår i hans problembild, vilket bland annat kan leda till
försämrade studieprestationer och avbrutna studier. Tyvärr klarade han av höstens
sista kurs ett par dagar för sent för att få studiemedel från vårterminens början. Han
hade helt enkelt glömt detta och för sent orkat skriva klart återstående tentamen för
den poänggivande kursen.
CSN överlämnade ärendet den 10 april 2013 och inkom den 6 maj 2013 med ett
yttrande. CSN anförde bland annat följande. Studiemedel får lämnas för en
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sjukperiod som infaller under tid för vilken den studerande har beviljats studiemedel.
Det finns inte något krav på att studiemedel under sjukdom ska beviljas enbart av
den anledningen att Försäkringskassan godkänt en sjukperiod. CSN ska göra en
självständig bedömning av om den studerande uppfyller förutsättningarna för
studiemedel under sjukdom. – En av förutsättningarna är att den studerande på
grund av sjukdom är helt oförmögen att bedriva studier. NN klarade 15
högskolepoäng under sjukperioden vårterminen 2012 och 7,5 högskolepoäng under
sjukperioden höstterminen 2012 och var således inte helt oförmögen att bedriva
studier. Eftersom han inte var helt oförmögen att bedriva studier uppfyller han inte
kraven för studiemedel under sjukdom, vilket bland annat innebär att det, vid
fastställandet av resultatkravet, saknas utrymme att bortse från den av
Försäkringskassan godkända sjukperioden. Resultatkravet för sammanlagt 32
heltidsveckor är 36 högskolepoäng. NN har klarat 22,5 högskolepoäng.
NN inkom den 13 maj 2013 med synpunkter i anledning av yttrandet. Han anförde
bland annat att de studieresultat som redovisats under sjukperioderna avser kurser
som redan avslutats, men där han hade smärre uppgifter kvar att göra. Han framhöll
också att han enligt CSN:s information var tvungen att redovisa resultat från
studierna före sjukperioden.

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
Studiemedel under sjukdom förutsätter att den studerande är helt oförmögen att
studera. Den som faktiskt studerar under en sjukperiod kan inte anses vara helt
oförmögen att studera. Däremot kan resultat från redan lästa kurser mycket väl
komma att redovisas i Ladok under en period när den studerande är oförmögen att
studera, till exempel för att han eller hon under sjukperioden lämnat in redan färdiga
uppgifter.
NN hade vid sjukperiodens början den 1 november 2012 en vecka kvar av kurstiden
för en kurs om 7,5 högskolepoäng och det kan, som han själv framhållit, ha varit
endast smärre uppgifter kvar att göra för att klara kursen. Däremot är det
ofrånkomligt att studieförmågan inte varit obetydlig, när han under sjukperioden
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påbörjat en ny kurs om 7,5 högskolepoäng och senare också klarat denna med
godkänt resultat. Nämnden instämmer därför i CSN:s bedömning att NN studerat
under den av Försäkringskassan godkända sjukperioden höstterminen 2012. Hela
studieperioden om 20 veckor höstterminen 2012 ska därför resultatprövas.
Kravet på studieresultat för den senaste beviljningsperioden, höstterminen 2012, är
22 högskolepoäng av studieåtagandet om 30 högskolepoäng. NN har tagit 7,5
högskolepoäng och uppfyller således inte studieresultatkravet. Genom
sammanläggning med vårterminen 2012 kan bristen reduceras till 13,5
högskolepoäng i enlighet med CSN:s yttrande och CSN har i handläggningen inför
det överklagade beslutet gjort en felräkning som reducerat bristen ytterligare till 7,5
högskolepoäng. NN uppfyller ändå inte kravet på studieresultat förrän han den 18
mars 2013 tog ytterligare 7,5 högskolepoäng.
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.
Långvariga sjukdomar och andra funktionsnedsättningar som varit kända redan före
en studieperiod är normalt inte särskilda skäl att bortse från bristande studieresultat
under perioden. Det som framkommit i NN:s fall ger inte anledning att göra en annan
bedömning. Överklagandet ska därför avslås.

Mats Törnered
Leif Denkert
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