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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 8 maj 2013

Saken

Antal veckor med studiemedel för
gymnasieutbildning

Nämndens beslut
Nämnden avslår överklagandet.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte om studiemedel för en gymnasieutbildning för läsåret 2013/2014 och har
en treårig gymnasieutbildning till målare. NN har därefter läst data och
operativsystem under 55 veckor vid komvux. Det bifogade läkarintyget anger i
huvudsak att han inte kan exponeras för kathone en kemikalie som används frekvent
i färg och tapetlim för att förhindra uppkomsten av mögel. NN anför att
gymnasieutbildning av denna anledning inte gått att använda och han behöver
omskola sig. Efter gymnasiet har han haft otroligt svårt att få arbete då han saknat
utbildning men har nu hittat det han brinner för och vill därför få studiemedel för att
avsluta sin utbildning.
CSN beviljade studiemedel för 25 veckor. För tiden därefter avslogs ansökan med
motiveringen att det inte fanns synnerliga skäl att bevilja studiemedel i mer än 80
veckor för studier på gymnasienivå.
NN överklagade den 21 maj 2013 beslutet och anförde att han med hänvisning till
bifogat läkarintyg inte kan arbeta som målare. Han är medveten om gränsen på 80
veckor men borde kunna få ytterligare veckor eftersom hans tidigare
gymnasieutbildning är oanvändbar.
CSN överlämnade ärendet utan yttrande den 23 maj 2013.
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Författningsbestämmelser
Enligt 3 kap. 8 § studiestödslagen (1999:1395) får studiemedel för studier på
gymnasienivå lämnas vid studier på heltid under sammanlagt högst 120 veckor. Till
en studerande som redan har en treårig gymnasieutbildning eller motsvarande
svensk eller utländsk utbildning får dock studiemedel lämnas under högst 80 veckor.
Studiemedel får lämnas under längre tid än 120 respektive 80 veckor, om det finns
synnerliga skäl.

Nämndens bedömning
NN har en treårig gymnasieutbildning som ger behörighet till högre studier och har
därför rätt till studiemedel under högst 80 veckor för studier på gymnasienivå. Det
krävs att det finns synnerliga skäl för studiemedel härutöver. Synnerliga skäl kan
endast anses föreligga om det finns mycket speciella, synnerligen tungt vägande
skäl. De omständigheter som framkommit, i huvudsak att NN inte kan utnyttja den
yrkesinriktade delen av sin treåriga gymnasieutbildning som målare, utgör inte
sådana synnerliga skäl som krävs. Överklagandet ska därför avslås.

Robert Dalman
Erika Öberg

Beslutet har fattats av Charlotte Waas, ordförande i nämnden, Anita Enocksson, vice
ordförande, Robert Dalman, direktör, samt ledamöterna Johan Borre, Hans Eklund,
Eva Gullfeldt, Mikael Herjevik och ersättaren Kristina Salenstedt Linder
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