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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 31 juli 2013

Saken

Prövning av studieresultat

Nämndens beslut
Nämnden avslår överklagandet.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte om studiemedel för en yrkeshögskoleutbildning läsåret 2013/2014 och
uppgav bl.a. angående studieresultat att han fick arbete och studierna blev lidande.
Samtidigt flyttade han till en annan stad men det var mer än sju år sedan.
CSN avslog ansökan med motiveringen att NN redovisat 15 högskolepoäng för den
period studiemedel senast beviljats. För att kunna få studiemedel igen måste NN
klara ytterligare sju högskolepoäng eller 25 YH-poäng.
NN överklagade den 5 augusti 2013 beslutet och anförde i huvudsak att han blir
straffad för något som inträffade under år 2005 när han nu åtta år senare vill studera.
Han skötte inte studierna vilket är korrekt i sak men det bör inte vara skäl nog att
utgöra hinder för honom idag. Eftersom han har ordnat boende och har skrivit
hyreskontrakt för ett år framåt medför beslutet ekonomiska problem.
CSN överlämnade ärendet utan yttrande den 7 augusti 2013.

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 eller om det är fråga om äldre studieresultat, får studiemedel lämnas
även om den studerande inte har bedrivit sina tidigare studier i normal takt.
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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. 75,0 procent av sitt studieåtagande för studier som därefter bedrivs med
studiemedel.
Av 3 kap. 5 a § framgår att med äldre studieresultat avses resultat från perioder med
studiemedel som har avslutats för mer än tio år sedan.

Nämndens bedömning
NN beviljades senast studiemedel under 20 veckor höstterminen 2005. Kravet på
studieresultat under perioden är 22 högskolepoäng av studieåtagandet om 30
högskolepoäng. NN har under dessa veckor redovisat 15 högskolepoäng och
uppfyller således inte studieresultatkravet.
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.
De omständigheter som NN har åberopat är inte sådana särskilda skäl som krävs för
att han ska få studiemedel trots det otillräckliga studieresultatet. Han kan inte heller
beviljas studiemedel med hänsyn till att det är fråga om äldre studieresultat eftersom
den nu prövade perioden inte avslutats för mer än tio år sedan. Överklagandet ska
därför avslås.

Robert Dalman
Leif Denkert

Beslutet har fattats av Charlotte Waas, ordförande i nämnden, Anita Enocksson,
vice ordförande, Robert Dalman, direktör, samt ledamöterna Johan Borre, Hans
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