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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 16 augusti 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 gymnasiekurser vid komvux under tiden den 19
augusti – 23 december 2013. Han anförde bl.a. att sex poäng saknas från
introduktionskurser som han blev tillsagd att han inte behövde gå eftersom han
tidigare gjort dessa delar på annan skola, det nämndes dock inget om att poängen
inte skulle räknas. Det saknas också 21 poäng från det slutarbete han skulle göra.
Arbetet gick ut på att animera sekvenser till ett spel som höll på att utvecklas och då
spelet fortfarande var en ofärdig demo var han tvungen att signera ett dokument som
innebar att han inte fick visa något för de som inte var involverade i arbetet med
spelet. Han blev lovad att detta inte skulle utgöra ett hinder för honom när det var
dags att lämna in arbetet för bedömning men hans filmer förblev låsta och därför fick
han aldrig några poäng. Då han visste att han aldrig skulle söka jobb på betygen
utan istället på arbetsprov gick han inte längre i ärendet utan började söka jobb med
en ny demo som han gjorde på fritiden istället.
CSN avslog ansökan med motiveringen att NN inte följt sina tidigare studier vid en
KY-utbildning i den takt som står i utbildningsplanen. För att få studiemedel måste
han studera i takt med utbildningsplanen i 24 veckor eller klara ytterligare 480 poäng.
NN överklagade den 20 augusti 2013 beslutet. Han anförde bl.a. att läraren som
anvisade honom att inte gå introduktionskursen inte var utbildad och missade att
informera honom om att CSN inte skulle godta detta tio år senare. Ifråga om
slutarbetet sommaren 2003 var han lovad att signeringen skulle lyftas så att han
kunde få sitt betyg. Detta dröjde och han hade dagliga kontakter med en annan i
projektet som sa att det skulle lösa sig, annars skulle projektledaren själv ha en
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sluten visning för hans lärare. Inget av detta infriades och han har fortfarande inte
sett skymten av sina betyg. Nu har tio år gått och hans arbetsprover förblev låsta och
snabbt omoderna. Nu har han stort behov av att läsa upp sina gymnasiebetyg men
blir stoppad på grund av en problematisk skola där han gick för tio år sedan.
CSN överlämnade ärendet den 22 augusti 2013 med ett yttrande som NN fått del av.
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.
Av 3 kap. 5 a § studiestödsförordningen (2000:655) framgår att med äldre
studieresultat avses resultat från perioder med studiemedel som har avslutats för
mer än tio år sedan.
Av 4 kap. 23 § CSNFS 2001:1 framgår att för att en period med studiemedel ska
anses ha avslutats för mer än tio år sedan, i enlighet med 3 kap. 5 a §
studiestödsförordningen (2000:655), ska det ha gått mer än tio år mellan den sista
kalenderveckan i den studerandes senaste beviljningsperiod och den första
kalendervecka som den studerande ansöker om studiemedel för.
Av 4 kap. 18 § samma föreskrifter framgår att normal studietakt för en kvalificerad
yrkesutbildning är att uppnå studieresultat i den takt som utbildningsplanen
föreskriver. Mindre och tillfälliga förseningar kan dock accepteras.
Nämndens bedömning
NN beviljades senast studiemedel under 36 veckor vår- och höstterminerna 2003, till
och med den 28 september. NN har under dessa veckor inte redovisat resultat i
enlighet med utbildningsplanen. Fråga är inte om en mindre och tillfällig försening.
NN 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, inom ramen för den ansökan som nu prövas, beviljas
studiemedel eftersom det inte är mer än tio år mellan den sista kalenderveckan i den
senaste beviljningsperioden och den första kalenderveckan som han ansöker om
studiemedel för. Överklagandet ska därför avslås.

ÖKS

Sidan 3 av 3
Dnr: 2013-02907

Robert Dalman
Annelie Nordin

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 Birgitta Åkerman.
Föredragande: Annelie Nordin
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