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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 24 september
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 allmän kurs, gymnasienivå, vid en folkhögskola
under läsåret 2013/2014 och anförde följande. Han har ADHD och har endast fyra
veckor kvar med studiemedel men behöver ytterligare 36 veckor för att få fullständig
gymnasiekompetens. Han bifogade ett intyg från kurator och rektor vid
folkhögskolan, daterat den 29 augusti 2013. Av intyget framgår följande. Han började
studera vid folkhögskolan i augusti 2012 och har tidigare studerat vid komvux där
han blev klar med fyra kärnämnen. Han fick sin ADHD diagnos år 2009 och har
grava koncentrationssvårigheter och en påtaglig uppmärksamhetsstörning. Han
behöver en tydlig struktur, lugn studiemiljö och är mycket känslig för förändringar.
Han behöver läsa om kursen i religionskunskap 1 och har även kvar uppgifter i
naturkunskap 1. Han behöver även läsa svenska 3 och engelska 6 för att få
grundläggande behörighet. Läsåret 2012/2013 var turbulent på grund av att två av
hans lärare hade hög sjukfrånvaro och en annan lärare dog plötsligt och det fick
stora konsekvenser både för honom och för skolan. Enligt studieplanen kommer han
att bli klar med sin grundläggande behörighet under detta läsår och målet är att
studera vidare till fritidsledare.
CSN beviljade studiemedel för fyra veckor. För tiden därefter avslogs ansökan med
motiveringen att det inte fanns synnerliga skäl att bevilja studiemedel i mer än 120
veckor för studier på gymnasienivå.
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NN överklagade den 30 september 2013 beslutet och anförde att han behöver
ytterligare 36 veckor. På grund av sin ADHD problematik behöver han även läsåret
2013/2014 för att bli klar med sin gymnasieutbildning. Han bifogade även det tidigare
inlämnade intyget från kurator och rektor.
CSN överlämnade ärendet utan yttrande den 2 oktober 2013.
NN uppgav den 18 oktober 2013 följande i ärendet. Han hoppade av ett
yrkesförberedandeprogram på ungdomsgymnasiet efter några månader och fortsatte
sedan på individuella programmet läsåret ut. Därefter påbörjade han ett annat
yrkesförberedande program men fick inte den hjälp han behövde och hoppade av
efter ungefär 1,5 år och började arbeta istället. Han fick sin ADHD diagnos år 2009
och fick medicin. Han började studera på komvux under höstterminen 2009 men
ångrar att han inte började läsa på folkhögskolan tidigare eftersom det passar honom
mycket bättre. Studierna går bra men på grund av de tråkiga händelserna på
folkhögskolan förra läsåret 2012/2013 blev han fördröjd i studierna och han blev
därför inte klar. Hans mål är att sedan läsa en yrkesutbildnign på folkhögskolan fast
men kommer inte att kunna fortsätta läsa in behörigheten om han inte får ytterligare
studiemedel.
Av handlingarna i ärendet framgår att NN började läsa med studiemedel under
höstterminen 2009. Han läste då både på grundskole- och gymnasienivå under fyra
terminer, det vill säga höstterminen 2009 – vårterminen 2011 och förbrukade då 36
veckor med studiemedel för studier på gymnasienivå. Därefter har han fått
studiemedel i ytterligare 80 veckor för studier på gymnasienivå under höstterminen
2011 – vårterminen 2013.

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 beviljats studiemedel i 120 veckor för studier på gymnasienivå. För att bevilja
ytterligare veckor med studiemedel krävs att det finns synnerliga skäl. Sådana skäl
kan under vissa förutsättningar, om tidigare studier bedrivits med mycket stora
svårigheter, bland annat vara en väsentlig förbättring efter påbörjad medicinering och
att den aktuella utbildningen är yrkesinriktad samt att det endast är fråga om ett
begränsat antal extra veckor.
Med synnerliga skäl avses mycket speciella, synnerligen tungt vägande skäl.
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Trots åberopade omständigheter finner nämnden att det som framkommit i detta fall
inte är sådana synnerliga skäl som krävs för ytterligare veckor. Överklagandet ska
därför avslås.

Robert Dalman
Ulrika Hellgren
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