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Klagande    NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 4 februari 2006 
 

 
Saken Återkrav av studiehjälp på grund av 

ändrad studieomfattning under 
höstterminen 2005 

 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden beslutar att återkravet ska efterges. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

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

 
Ärendet 
 
CSN beslutade den 4 februari 2006 om återkrav av den studiehjälp som betalats ut 
till NN den 31 oktober 2005 eftersom skolan den 18 oktober 2005 hade rapporterat 
att NN inte studerade på heltid från och med den 26 september 2005. 
 
NN överklagade CSN:s beslut den 16 februari 2006 genom att skicka in ett läkarintyg 
utfärdat den 18 oktober 2005 av ST-läkaren MM vid A-sjukhuset i A-stad. Av intyget 
framgår att NN den 10 oktober 2005 ådragit sig fraktur på skalle och ansiktsben samt 
hjärnskakning och tumfraktur. NN bedöms vara helt oförmögen att studera under 
perioden den 12 oktober 2005 – den 23 oktober 2005. 
 
CSN överlämnade ärendet utan yttrande den 27 februari 2006. 
 
Av handlingarna i ärendet framgår att CSN översänt läkarintygen till skolan som 
uppgett att NN ändrat studieomfattning från den 20 september 2005. Läkarintyget 
påverkar inte skolans ställningstagande eftersom det gäller från och med den 12 
oktober 2005 när omfattningsändringen redan skett. 
 
NN har fått del av skolans uppgifter och NN har den 3 mars 2006 kontaktat nämnden 
och uppgett att innan skolan började i augusti 2005 så opererades NN i vänster knä. 
Det tillstötte komplikationer som gjorde att knät inte läkte ordentligt och NN fick 
mycket ont. Detta ledde till att NN gick hem från skolan och ibland stannade hemma.  



ÖKS  Sidan 2 av 2 
      Dnr: 2006-00742 

NN sjukanmälde sig inte utan NN trodde att det skulle bli bättre och att NN skulle 
hinna läsa ifatt, men så blev inte fallet utan NN förlorade känseln i sitt knä istället. 
Den 11 oktober 2005 utsattes NN för misshandel och hamnade på sjukhus. NN har 
skyddad adress och har flyttat flera gånger. NN har vittnat i rättegången och 
tingsrätten meddelar dom den 6 mars 2006. 
 
 
Författningsbestämmelser 
 
Av 2 kap. 5 § studiestödslagen (1999:1395) framgår att studiehjälp får bara lämnas 
för heltidsstudier, om inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
föreskriver något annat.  
 
Av 5 kap. 1 § studiestödslagen framgår att om någon genom oriktiga uppgifter eller 
genom att inte fullgöra sin uppgifts- och anmälningsskyldighet eller på något annat 
sätt har orsakat att studiehjälp eller studiemedel lämnats felaktigt eller med för högt 
belopp, ska det som betalats ut för mycket krävas tillbaka. Detsamma gäller om 
någon på annat sätt fått studiestöd felaktigt eller med för högt belopp och insett eller 
borde ha insett detta. Om det finns synnerliga skäl får ett krav på återbetalning helt 
eller delvis efterges. 
 
 
Nämndens bedömning 
 
Nämnden finner att omständigheterna i ärendet är sådana att det finns synnerliga 
skäl att efterge återkravet av studiehjälp. 
 
 
 
 
Mats Törnered 
 
 
    Anita Enocksson 
 
 
Beslutet har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Charlotte Waas, vice 
ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Marie-Louise Holmberg 
(ersättare för Margareta Söderström), Margareta Lindhagen, Ulrika Lindmark och 
Christian Sjöstrand. 
 
Föredragande: Anita Enocksson 
 
Kopia till CSN 
 
 


