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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 29 maj 2013

Saken

Antal veckor med studiemedel för
gymnasieutbildning

Nämndens beslut
Nämnden finner att det finns synnerliga skäl för att bevilja NN studiemedel för att
avsluta sin nu pågående utbildning i april 2014. Det ankommer på CSN att i övrigt
pröva ansökan.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte om studiemedel för studier på en yrkesförberedande utbildning på
gymnasienivå för tiden den 4 mars 2013 – den 31 december 2013 och anförde som
skäl för att få ytterligare veckor med studiemedel följande. Han har efter att han fått
beslut från CSN blivit diagnostiserad med ADHD. Han har i tidigare studier haft
svårigheter men har inte kunnat få det stöd han behövt vilket han nu i och med
diagnosen får. Han har trots sin funktionsnedsättning klarat att läsa 1 250 poäng på
egen hand. Han vill kunna slutföra den påbörjade yrkesförberedande utbildningen för
att få ett slutbetyg från gymnasiet. - NN bifogade ett intyg från läkare daterat den 6
maj 2013 samt ett intyg utfärdat den 17 maj 2013 av bitr. rektor och en
arbetsterapeut.
CSN beviljade studiemedel för 23 veckor och fastställde att NN därmed utnyttjat 120
veckor av maximalt 120 veckor med studiemedel för studier på gymnasienivå.
NN överklagade den 24 juni 2013 beslutet och anförde att hans ADHD har påverkat
hans studier på så sätt att han inte kunnat bedriva dem i normal takt. - NN bifogade
ett intyg från en läkare daterat den 20 juni 2013.
CSN överlämnade ärendet den 26 juni 2013.
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NN inkom den 7 oktober 2013 med ett intyg från en leg. arbetsteraput och en
yrkeslärare och programansvarig vid skolan, individuell studieplan samt
journalanteckningar för tiden augusti 2011 – september 2013.
Av handlingarna i ärendet framgår att NN påbörjade gymnasiestudier 2003 på ett
studieförberedande program vid en gymnasieskola och avbröt efter en termin för att
hösten 2004 börja på ett annat studieförberedande program vid en annan
gymnasieskola där han läste ett år. Hösten 2005 påbörjade han studier på ett
yrkesförberdande program under tre terminer. Hösten 2008 påbörjade han studier på
allmän linje vid en folkhögskola med studiemedel. Han läste tre terminer. Hösten
2010 och tre terminer framåt läste han gymnasiekurser på distans. I mars 2013
påbörjade han den nu pågående yrkesförberedande utbildningen och beräknar vara
klar med utbildningen den 24 april 2014 och kommer då att få ett slutbetyg från
gymnasiet.

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 120respektive 80 veckor, om det finns
synnerliga skäl.

Nämndens bedömning
NN har fått studiemedel under 120 veckor för studier på gymnasienivå. Det krävs
därför att det finns synnerliga skäl för att NN ska kunna få studiemedel för ytterligare
studier på gymnasienivå.
Av utredningen framgår att NN har haft stora svårigheter att lyckas med
gymnasiestudierna. Först efter en nyligen genomförd utredning och därpå följande
behandling och medicinering har NN fått den hjälp och det stöd som gör det möjligt
för honom att lyckas med studierna. Detta är väl dokumenterat och den individuella
studieplanen sammantaget med ingivna intyg ger anledning att anta att NN kommer
att var klar med den nu pågående utbildningen under april månad 2014. Därtill
kommer att det är fråga om en yrkesinriktad utbildning. Nämnden finner
sammantaget att det som framkommit i NN:s fall är sådana synnerliga skäl som krävs
för att bevilja ytterligare studiemedel för att gå klart denna utbildning fram till april
2014. Överklagandet ska därför bifallas.
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Robert Dalman
Karin Nyström

Beslut 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 Birgitta Åkerman.
Föredragande: Karin Nyström
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