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Klagande    NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 20 juli 2004 
 

 
Saken Oreglerat återkrav vid beviljning 
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden finner att NN har rätt till studiemedel, trots de oreglerade återkraven. Det 
ankommer därför på CSN att göra en förnyad prövning av NN:s ansökan om 
studiemedel. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

 
-------------------------------------------- 

 
Ärendet 
 
NN ansökte hos CSN om studiemedel för grundläggande studier vid komvux under 
läsåret 2004/2005. 
 
I en komplettering till sin ansökan om studiemedel har NN uppgivit bland annat 
följande. NN har haft 6 jobbiga år bakom sig med dödsfall, depressioner och 
panikångest. NN är ensamstående med två barn, 12 resp. 8 år gamla. NN påbörjade 
gymnasiestudier för ett par år sedan, men hoppade av på grund av att NN:s 
dåvarande man missbrukade droger. NN fick ingen ro till sina studier, eftersom NN 
var tvungen att ”vakta” honom. NN har levt på försörjningsstöd under tiden NN inte 
har studerat och har inte haft någon möjlighet att återbetala studieskulderna. NN 
separerade från sin man i september/oktober 2003 och ansökte om 
äktenskapsskillnad i februari 2004. Skilsmässan blir klar i augusti 2004. NN har varit 
helt ensamstående med barnen. NN har bytt bostad och verkligen ordnat upp sitt liv. 
NN känner sig nu motiverad att påbörja och avsluta sina studier så att NN kan få ett 
jobb i framtiden. NN vet att NN nu kommer att orka och klara av att studera, eftersom 
det inte längre finns några orosmoment runt omkring NN.  
 
Genom beslut den 20 juli 2004 avslog CSN NN:s ansökan med motiveringen att NN 
har obetalda återkravsskulder för mer än ett kalenderhalvår och därför endast kan 
beviljas ytterligare studiemedel om det finns synnerliga skäl. CSN ansåg att det inte 
förelåg synnerliga skäl för att bevilja NN ytterligare studiemedel. CSN avslog vidare 
ansökan med motiveringen att NN:s studieresultat var otillräckliga.  
 



ÖKS  Sidan 2 av 3 
      Dnr: 2004-03875 

NN överklagade CSN:s beslut den 26 augusti 2004 och anförde bland annat följande. 
NN har endast levt på socialbidrag och då finns inget utrymme för studieskulder. Det 
blir som en ond cirkel. Utan studier kan NN inte få något jobb. NN har nu påbörjat 
studierna och hoppas att NN:s ärende kan omprövas. Till sitt överklagande har NN 
bifogat ett intyg daterat den 12 augusti 2004 av utredningsassistent MM vid 
socialtjänsten. Av intyget framgår att NN uppbär socialbidrag sedan den 29 
november 2001. 
 
CSN överlämnade ärendet utan yttrande den 6 september 2004.  
 
Av handlingarna i ärendet framgår att NN har obetalda återkrav för andra 
kalenderhalvåret 1997 på 9 660 kronor, för första kalenderhalvåret 2002 på 8 125 
kronor och för andra kalenderhalvåret 2002 på 13 557 kronor.  
 
 
Författningsbestämmelser 
 
En studerande som tidigare har fått studiestöd enligt studiestödslagen kan beviljas 
studiemedel bara om den studerande har betalat tillbaka så mycket av återkrävt 
studiestöd enligt 5 kap. att högst ett kalenderhalvårs återkrävt studiestöd återstår att 
betala (3 kap. 26 § första stycket studiestödslagen). Om det finns synnerliga skäl får - 
enligt andra stycket i samma paragraf - studiemedel beviljas trots denna 
bestämmelse. 
 
Av punkten 7 i övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) framgår 
att om en studerande har tagit emot studiestöd enligt de äldre bestämmelserna i 
studiestödslagen (1973:349) ska som villkor för att få nytt studiestöd även 9 kap. 2 b 
§ i den gamla lagen gälla. 
 
I 9 kap. 2 b § studiestödslagen (1973:349) anges att nytt stöd endast kan beviljas om 
återkrav har reglerats av den studerande så att återkrav som avser högst ett 
kalenderhalvår kvarstår som oreglerat. Om det föreligger synnerliga skäl kan studie-
stöd beviljas trots bestämmelsen. 
 
 
Nämndens bedömning 
 
Nämnden konstaterar att NN har obetalda återkravsskulder beträffande tre 
kalenderhalvår. Den sammanlagda summan av återkraven uppgår till ca 31 000 
kronor. Det krävs därför att det föreligger synnerliga skäl för att NN nu ska kunna 
beviljas ytterligare studiemedel.  
 
Nämnden – som har tagit del av NN:s redovisade förhållanden – finner, att det med 
hänsyn till NN:s personliga omständigheter, får anses föreligga synnerliga skäl för att 
NN, trots de oreglerade återkraven, skall få studiemedel för den sökta perioden. Det 
ankommer på CSN att pröva NN:s ansökan utifrån denna förutsättning. 
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Hans Strandell  
    Mari Upphagen 
 
 
Beslutet har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Mats Törnered, vice 
ordförande, Hans Strandell, direktör, samt ledamöterna Margareta Lindhagen, Ulrika 
Lindmark, Fredrik Pettersson, Christian Sjöstrand samt Margareta Söderström. 
 
Föredragande: Mari Upphagen 
 
Kopia till CSN 
 
 
   


