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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 25 november 2021

Saken

Studiemedel under sjukdom

Överklagandenämndens beslut
Överklagandenämnden beslutar att NN har rätt till studiemedel under sjukdom. CSN
ska pröva ärendet med denna förutsättning.
Överklagandenämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § tredje stycket studiestödslagen
inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte, den 17 december 2020, om heltidsstudiemedel för studier vid
Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Gävle under tiden den 18 januari – den 4
juni och för tiden den 23 augusti 2021 – den 14 januari 2022. Studierna omfattar
enligt ansökan 30 högskolepoäng per termin.
CSN beviljade heltidsstudiemedel för vecka 3 – 22 och för vecka 34 år 2021 – vecka
1 år 2022.
NN lämnade den 18 augusti 2021 in en studieförsäkran under sjukdom och uppgav
att hon är helt oförmögen att studera under tiden den 2 augusti – den 30 september
2021.
NN meddelade sedan, genom en ändringsanmälan, att höstterminen startar den 30
augusti 2021.
CSN ändrade beviljningen till heltidsstudiemedel för vecka 3 – 22 och till halvtidsstudiemedel för vecka 40 år 2021 – vecka 2 år 2022. CSN anförde bland annat
följande som skäl till beslutet. NN kan inte få studiemedel under sjukdom för tiden
den 2 augusti – den 30 september 2021, eftersom det inte är visat att det var
planerat att hon skulle bedriva studier under denna period redan innan hennes
sjukperiod började den 2 augusti 2021. Enligt tillgängliga uppgifter blev NN antagen
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på sina kurser först den 30 augusti 2021. Vidare framgår att hon kommer att läsa 17
hp under höstterminen, med start den 1 oktober 2021.
NN lämnade därefter in ett intyg över förväntat deltagande från Högskolan i Gävle.
CSN beslutade, den 25 november 2021, att inte ändra beslutet och anförde bland
annat följande. CSN beslutar att inte godkänna perioden den 1 oktober – den 15
november 2021 som en sjukperiod, eftersom NN inte kunnat visa att hon skulle läst
på heltid om hon inte varit sjuk. NN får istället ordinarie studiemedel för de studier
som hon faktiskt bedriver.
NN överklagade beslutet och anförde i huvudsak följande. Hon anser sig ha rätt till
studiemedel under sjukdom, eftersom hon har visat att hon skulle ha studerat på
heltid om hon varit frisk. Hon följde även en individuell studieplan när hon började
studera på halvtid.
CSN överlämnade överklagandet och handlingarna i ärendet samt upplyste om att
myndigheten inte funnit skäl att ändra det överklagade beslutet.
CSN lämnade därefter, på nämndens begäran, in ett yttrande och anförde i huvudsak
följande. I ärendet är utrett att NN har ansökt om, och beviljats, studiemedel innan
hon blev sjuk samt att hennes sjukperiod påbörjades innan studieperioden startade.
Det är också klarlagt att NN är antagen till ett program på en högskola och att
studierna på programmet normalt bedrivs som heltidsstudier. Det har heller inte
framkommit något som tyder på att NN inte skulle ha läst de kurser som ingick i
hennes program under höstterminen 2021. Det faktum att lärosätet, efter det att NN
var på väg tillbaka från hel sjukskrivning till studier, upprättade en anpassad
studieplan utvisar också att avsikten initialt var att hon skulle bedriva heltidsstudier.
NN hade visserligen inte ansökt till höstens kurser innan hon blev sjuk, men vid en
sammanvägd bedömning anser CSN att det får anses klarlagt att hon skulle bedrivit
studier på heltid om hon inte blivit sjuk.
CSN anser att omständigheterna i ärendet talar för att överklagandet bör
bifallas så att NN ska anses vara helt oförmögen att studera och beviljas studiemedel
under sjukdom under perioden den 30 augusti – den 30 september 2021 samt ska
anses vara halvt oförmögen att studera och beviljas studiemedel under sjukdom om
50 procent av heltid under perioden den 1 oktober – den 15 november 2021.
NN, som fått möjlighet att lämna synpunkter med anledning av CSN:s yttrande, har
meddelat att hon instämmer i CSN:s bedömning.

Författningsbestämmelser
I 3 kap. 26 § studiestödsförordningen (2000:655) anges följande. I 27–32 §§ finns
bestämmelser om studiemedel vid sjukdom i vissa fall.
I nämnda paragrafer avses med
1. sjukperiod: tid då en studerande på grund av sjukdom oavbrutet har varit

ÖKS

Sidan 3 av 4
Dnr: 2021-05427

a) helt oförmögen att bedriva sina studier, eller
b) till hälften oförmögen att bedriva sina heltidsstudier och det rör sig om ett
sådant medicinskt väldokumenterat sjukdomstillstånd som motsvarar villkoren för
särskilt högriskskydd enligt 13 § första stycket 2 lagen (1991:1047) om sjuklön,
2. studietid: den del av ett kalenderhalvår då en studerande bedriver studier och den
del av kalenderhalvåret då den studerande skulle ha bedrivit studier om han eller hon
inte hade blivit sjuk.
Bestämmelserna om studiemedel under sjukdom gäller även vid utlandsstudier enligt
20–25 b §§. De frågor som enligt 28–32 §§ ska skötas av Försäkringskassan ska då
hanteras av Centrala studiestödsnämnden.
I 3 kap. 27 § studiestödsförordningen anges följande. Studiemedel får lämnas för en
sjukperiod som infaller under tid för vilken den studerande har beviljats studiemedel.
För sjukperiod som infaller efter studietidens början får studiemedel lämnas bara om
en ansökan om studiemedel har kommit in till Centrala studiestödsnämnden
dessförinnan. Om det finns synnerliga skäl, får studiemedel lämnas även om en
ansökan inte har kommit in före sjukperiodens början.
För det första kalenderhalvår då en studerande bedriver studier som ger rätt till
studiemedel får studiemedel lämnas bara för en sådan sjukperiod som infaller efter
det att den studerande har påbörjat studierna.

Överklagandenämndens bedömning
I ärendet är klarlagt att NN, såvitt nu är av intresse, är beviljad ordinarie studiemedel
för 50 procent av heltid för vecka 40 år 2021 – vecka 2 år 2022. Det är vidare klarlagt
att hon har en av Försäkringskassan godkänd sjukperiod på heltid under tiden den
30 augusti – den 30 september 2021 och därefter på halvtid från och med den 1
oktober samma år. Frågan som är Överklagandenämnden har att pröva är om NN
uppfyller villkoren för att kunna beviljas studiemedel under sjukdom under den
aktuella sjukperioden.
Överklagandenämnden har i tidigare ärenden, där den studerande på grund av
sjukdom varit helt oförmögen att bedriva sina studier, uttalat att när en studerande är
sjuk redan vid en studieperiods början krävs, för att studiemedel ska kunna beviljas
för den nya studieperioden, att den studerande skulle ha bedrivit studier om han eller
hon inte blivit sjuk. Enligt Överklagandenämndens praxis har det därför krävts att den
studerande var antagen för studier på ett program eller på fristående kurs enligt en
studieplanering redan när sjukfallet inträffade. Överklagandenämnden finner ingen
anledning att göra en annan bedömning avseende en student som på grund av
sjukdom är till hälften oförmögen att bedriva sina studier.
Som redovisats ovan sökte och beviljades NN heltidsstudiemedel för programstudier
för såväl vår- som höstterminen 2021. Hon blev sedan sjuk den 2 augusti 2021 och
har uppgett att hon är helt oförmögen att studera under tiden den 30 augusti – den
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30 september 2021 och till hälften oförmögen att studera från och med den 1 oktober
samma år. Utredningen i ärendet visar att NN, redan innan sjukfallet inträffade, var
antagen till ett program på en högskola och att studierna på programmet normalt
bedrivs som heltidsstudier. De kurser som hon ska läsa under höstterminen 2021
ingår därtill i programmet. Överklagandenämnden finner således att NN, om hon inte
blivit sjuk, skulle ha studerat på heltid vid sjuksköterskeprogrammet och hon uppfyller
därmed förutsättningarna för att kunna lämnas studiemedel under sjukdom.
Överklagandet ska således bifallas.

Robert Dalman
Stefan Öberg

Beslut har fattats av Eva Gullfeldt, ordförande, Robert Dalman, myndighetschef,
Anita Enocksson, Hans Eklund, Staffan Ingmanson, Jessica Levin och Helena
Söderberg.
Föredragande: Stefan Öberg
Kopia till CSN

