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NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 16 januari 2020

Saken

Antal veckor med studiemedel på
eftergymnasial nivå

Nämndens beslut
Nämnden avslår överklagandet.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte om studiemedel för att läsa utbildningen medicinsk sekreterare vid en
yrkeshögskola under vår- och höstterminen 2020. I sin ansökan anförde hon bland
annat följande. Med anledning av utmattningsdepression, som hon fått till följd av sitt
arbete som förskollärare, är hon långtidssjukskriven. Hon har varit sjuk flera gånger
sedan år 2015 och kan inte återgå till sitt arbete som förskollärare. Enda hoppet om
att kunna arbeta igen är om hon byter yrke. Hon har därför, i samråd med kurator och
läkare, sökt denna tvååriga yrkesutbildning. Försäkringskassan anser också att hon
måste byta yrke och anser att medicinsk sekreterare är en bra utbildning för henne.
Hon är väldigt motiverad att fullfölja utbildningen och att kunna arbeta på ett sunt
sätt. Hon har nu sökt studiemedel för två av fyra terminer, och önskar studiemedel
ytterligare två terminer för att slutföra utbildningen. – NN bifogade intyg från läkare
och kurator, daterat den 3 december 2019.
CSN beviljade studiemedel, enligt ansökan, och fastställde att NN därmed fått
studiemedel under sammanlagt 237 veckor av maximalt 240 veckor för studier på
eftergymnasial nivå. Av beslutet framgår bland annat följande. NN kan inte få fler
veckor, utöver 240 veckor. Om det finns synnerliga skäl, kan CSN göra undantag
från regeln om totalt 240 veckor för studier på eftergymnasial nivå, men i NN:s fall
har CSN bedömt att det inte finns sådana skäl.
NN överklagade beslutet och anförde bland annat följande. Hon har genomfört vissa
åtgärder för att kunna arbeta som förskollärare, men utan önskat resultat. Hon har nu
därför sökt en utbildning som inte leder till ett kontaktyrke i samma bemärkelse.
Sjuksköterskeutbildningen, som hon tidigare läst, fick hon avbryta efter tre terminer
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och hon är inte utbildad sjuksköterska. – NN bifogade läkarintyg daterade den 10
april 2019, den 24 april 2019, den 26 juni 2019 och den 3 oktober 2019 samt intyg
från läkare och kurator, daterat den 21 januari 2020.
På nämndens begäran inkom CSN därefter med ett yttrande och upplyste om att
CSN inte har funnit skäl att ändra beslutet.
NN har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter med anledning av CSN:s
yttrande, men har inte hörts av.
På nämndens begäran inkom CSN:s rättsavdelning, därefter, med ett tilläggsyttrande, och anförde i huvudsak följande. NN beskriver att hennes skäl är
arbetsrelaterade och att hon gjort flera försök till rehabilitering och även gjort försök
att byta arbetsplatser för att komma till rätta med sina problem, utan resultat. Vidare
har hon bifogat ett medicinskt intyg som styrker hennes redogörelse. Av intyget
framgår att alla rehabiliterande försök är uttömda och att NN inte bör fortsätta arbeta
inom något kontaktyrke, med tanke på hennes personliga sårbarhet och låga
stresströskel. Av ingivet intyg får även antas att intygsgivaren bedömer det som
positivt för NN att genomgå ifrågavarande utbildning till medicinsk sekreterare. NN
har genom sin redogörelse av sin problematik samt genom ingivet medicinskt intyg
styrkt sitt behov av omskolning på grund av medicinska skäl. CSN anser därför att de
skäl som NN anfört är sådana synnerliga skäl som krävs för att bevilja henne
ytterligare veckor med studiemedel för att hon ska kunna avsluta sin utbildning till
medicinsk sekreterare.
NN har fått ta del av CSN:s tilläggsyttrande.
Av handlingarna i ärendet framgår att NN, i och med det överklagade beslutet, har
beviljats studiemedel för studier på eftergymnasial nivå under sammanlagt 237
veckor, varav 60 veckor under läsåret 2009/2010 och höstterminen 2010 för att läsa
en sjuksköterskeutbildning, 140 veckor för att läsa förskollärarprogrammet under
vårterminen 2012 och läsåren 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, samt 37 veckor
under vårterminen och höstterminen 2020 för att läsa medicinsk sekreterare.

Författningsbestämmelser
Enligt 3 kap. 8 § studiestödslagen (1999:1395) får studiemedel för studier på
eftergymnasial nivå lämnas vid studier på heltid under sammanlagt högst 240 veckor.
Om det finns synnerliga skäl får, enligt samma bestämmelse, studiemedel lämnas för
längre tid.

Nämndens bedömning
Nämnden konstaterar inledningsvis att NN beviljats studiemedel enligt sin ansökan
för vår- och höstterminen 2020 samt att hon, i och med det, beviljats studiemedel i
sammanlagt 237 veckor och således har tre veckor kvar att nyttja för studier på
eftergymnasial nivå. För att NN ska kunna beviljas ytterligare veckor, utöver 240

ÖKS

Sidan 3 av 3
Dnr: 2020-00657

veckor, i enlighet med sin begäran om förhandsbesked, med studiemedel för studier
på nämnda nivå krävs, enligt 3 kap. 8 § studiestödslagen, att det finns synnerliga
skäl.
När det gäller bedömningen av vad som kan anses vara synnerliga skäl är den, i alla
sammanhang där sådana skäl prövas, mycket restriktiv. För att åberopade skäl ska
kunna bedömas som synnerliga krävs således mycket speciella och synnerligen
tungt vägande individuella omständigheter. De omständigheter som NN har åberopat
utgör, enligt nämndens mening, inte sådana synnerliga skäl som enligt
studiestödslagen är en förutsättning för att hon ska kunna beviljas studiemedel för en
längre tid än 240 veckor för studier på eftergymnasial nivå. Överklagandet ska därför
avslås.

Monika Vestin
Christine Nordlund
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