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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 5 maj 2006

Saken

Antal veckor med studiemedel för
gymnasial utbildning

Nämndens beslut
Nämnden beslutar att det finns särskilda skäl att bevilja NN studiemedel för att
avsluta aktuell utbildning. Det ankommer på CSN att pröva ansökan med denna
förutsättning.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte om studiemedel för studier på omvårdnadsprogrammet i A-stad för
perioden den 3 april 2006 – den 30 december 2006.
CSN beviljade NN studiemedel i 37 veckor. I övrigt avslogs ansökan med
motiveringen att det varken fanns synnerliga eller särskilda skäl att bevilja
studiemedel i mer än 120 veckor för studier på gymnasial nivå.
NN överklagade beslutet den 19 maj 2006 och anförde bl.a. följande. NN beräknar
att vara färdig med sina studier den 31 maj 2007 och behöver därför studiemedel i
ytterligare 22 veckor för att kunna fullfölja sin utbildning. NN låg i skilsmässa år 2002
och orkade inte gå en tung utbildning. Därför valde NN att läsa kursen ”Mat och
friskvård”. Studiemedel var den enda utvägen för att NN och NN:s två barn skulle
klara sig ekonomiskt. NN har nu arbetat i äldreomsorgen i tre år men behöver höja
sin kompetens för att kunna fortsätta arbeta. NN saknar en treårig
gymnasieutbildning.
CSN överlämnade ärendet utan yttrande den 1 juni 2006.
Av handlingarna i ärendet framgår att NN 2001-2003 läste 64 veckor ”Mat och
friskvård” vid den kommunala vuxenutbildningen i B-stad.
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Författningsbestämmelser
Bestämmelser om längsta tid som studiemedel lämnas för finns i 3 kap. 8 §
studiestödslagen (1999:1395). I bestämmelsen anges att för studier i sådan
utbildning som anges i 2 § andra stycket samma kapitel som inte är
grundskoleutbildning får studiemedel lämnas vid studier på heltid under sammanlagt
120 veckor. Till studerande som tidigare har treårig gymnasieutbildning eller
motsvarande får studiemedel dock lämnas under högst 80 veckor. Av fjärde stycket i
samma paragraf följer emellertid att studiemedel får lämnas under längre tid än 80
respektive 120 veckor om det finns synnerliga skäl.
Enligt ett nytt fjärde stycke i paragrafen får studiemedel lämnas i ytterligare 40 veckor
från och med det år då den studerande fyller 40 år, om det finns särskilda skäl.
Ändringen träder i kraft den 1 juli 2006.
Av punkt 5 i övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) framgår att
om en studerande har beviljats studiemedel eller särskilt vuxenstudiestöd enligt
studiestödslagen (1973:349) eller särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa enligt lagen
(1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa ska den tid som studiestöd
har beviljats för räknas in vid bedömningen av om studiemedel får lämnas enligt 3
kap. 8–10 §§ i den nya lagen. Tid enligt den gamla lagen ska räknas om till
motsvarande antal veckor enligt den nya lagen.

Nämndens bedömning
Av lagmotiven (prop. 2004/05:111 s. 40) framgår att möjligheten till extra veckor
avser äldre studerande med en utbildning som ligger längre tillbaka i tiden, vilken av
till exempel arbetsmarknads- eller hälsoskäl behöver förnyas eller uppdateras.
Däremot bör särskilda skäl inte anses föreligga när en person studerar för första
gången och avser att läsa in dubbla utbildningar eller avser att omedelbart
komplettera en avslutad utbildning. Särskilda skäl bör inte heller anses föreligga för
en person som inte kan anföra några arbetsmarknadsskäl och inte heller i övrigt har
några personliga skäl som kan kopplas till yrkeslivet eller samhällets ökade krav på
kompetensutveckling.
NN har inte någon utbildning som kan jämställas med en treårig gymnasieutbildning.
Kursen ”Mat och friskvård” kan inte anses nämnvärt öka NN:s chanser att få ett
arbete. Enligt nämndens bedömning finns därför utrymme att inom ramen för
särskilda skäl bevilja NN studiemedel för hela den nu sökta perioden. Överklagandet
ska därför bifallas.

Mats Törnered
Maria Lekarkina
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Beslutet har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Charlotte Waas, vice
ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Margareta Lindhagen, Ulrika
Lindmark, Fredrik Pettersson och Christian Sjöstrand.
Föredragande: Maria Lekarkina
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