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Klagande    NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 27 april 2006 
 

 
Saken Återkrav av studiemedel på grund av 

för hög inkomst under första 
kalenderhalvåret 2004 

 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden beslutar att det finns synnerliga skäl att bortse från den del av den 
retroaktiva utbetalningen som inte motsvaras av utbetalt försörjningsstöd under 2004. 
Det ankommer på CSN att pröva frågan om återkrav med denna förutsättning. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

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

 
Ärendet 
 
CSN beslutade den 27 april 2006 om återkrav av 12 453 kronor som NN hade erhållit 
som studiebidrag under första kalenderhalvåret 2004 eftersom överskottet i 
inkomstslaget tjänst vid taxeringen för år 2004 var högre än fribeloppet för 
kalenderhalvåret. 
 
NN överklagade CSN:s beslut den 30 maj 2006 och anförde bl.a. att NN beviljades 
sjukersättning och att NN har skickat in en kopia av Försäkringskassans beslut till 
CSN. NN uppger att NN lämnat uppgifter till CSN om inkomsterna för april-december 
2004. Innan NN beviljades sjukersättning fick NN socialbidrag och 
Försäkringskassan betalade ut den retroaktiva sjukersättningen till 
socialförvaltningen och till Skatteverket. Eftersom NN inte har fått några pengar på 
sitt konto anser NN att NN inte är återbetalningsskyldig av studiemedlen. 
 
Av en handling från Försäkringskassan daterad den 17 mars 2006 framgår att NN 
beviljats sjukbidrag/sjukersättning från och med december 2002. Den första 
utbetalningen gjordes i mars 2004 och avsåg tiden december 2002 – mars 2004. 
Bruttobeloppet var 124 199 kronor och eftersom NN under samma tid hade sin 
försörjning från socialförvaltningen betalades hela summan ut till socialförvaltningen 
efter avdrag för preliminärskatt. 
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CSN överlämnade ärendet den 15 juni 2006 och uppgav att CSN inte hade funnit 
skäl att ändra återkravsbeslutet enligt 27 § förvaltningslagen. 
 
Av handlingarna i ärendet framgår att Skatteverket uppgett att NN:s överskott i 
inkomstslaget tjänst vid taxeringen för inkomståret 2004 uppgick till  
195 893 kronor. NN har uppgett att Försäkringskassan betalat ut  
23 898 kronor till NN för tiden april – juni 2004 och 47 796 kronor för tiden juli – 
december 2004. Fribeloppet för första kalenderhalvåret 2004 uppgick till 46 668 
kronor och fribeloppet för andra kalenderhalvåret 2004 uppgick till 56 493 kronor. 
 
Socialförvaltningen i A-stad har uppgett att NN under 2004 uppburit försörjningsstöd 
under januari, februari och mars 2004 med normbeloppet jämte vissa tillägg. Enligt 
socialförvaltningen har ca 6 000 kronor per månad betalats ut till NN för januari-mars 
2004. 
 
 
Författningsbestämmelser 
 
Av 3 kap. 19 § studiestödslagen (1999:1395) framgår att som den studerandes 
inkomst under ett kalenderhalvår räknas vad som hänför sig till det halvåret av den 
studerandes överskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital vid 
taxeringen för kalenderåret. 
 
I 5 kap. 1 § samma lag föreskrivs att om en studerande har fått studiemedel felaktigt 
eller med för högt belopp på grund av att summan av hans eller hennes överskott i 
inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital vid taxeringen överstigit den 
inkomst som lagts till grund för beräkningen av studiemedel, skall det som betalats ut 
för mycket krävas tillbaka. Belopp som understiger en viss av regeringen fastställd 
gräns, ska dock inte krävas tillbaka. Om det finns synnerliga skäl, får ett krav på 
återbetalning helt eller delvis efterges. 
 
 
Nämndens bedömning 
 
Studiemedel ska reduceras om den studerandes inkomst enligt 3 kap. 19 § 
studiestödslagen överstiger hans eller hennes så kallade fribelopp. Denna regel 
medger, enligt bestämmelserna, inga undantag. Något hänsynstagande till 
omständigheter i det enskilda fallet såsom god tro eller dylikt kan därför inte ske. 
 
Enligt reglerna i studiestödslagen ska den studerandes inkomst beräknas per 
kalenderhalvår. 
 
Nämnden finner att NN hade ett överskott i inkomstslaget tjänst under första 
kalenderhalvåret 2004 som översteg fribeloppet för perioden. Studiemedel har 
därmed betalats ut med för högt belopp. Grund för återkrav finns därför.  
 
Det har i ärendet framkommit att den retroaktiva utbetalning på 124 199 kronor som 
Försäkringskassan gjorde i mars 2004 avsåg tiden december 2002 – mars 2004. 
Vidare har det framkommit att detta belopp (efter avdrag för preliminär skatt) betalats 
ut till socialförvaltningen i A-stad eftersom NN uppburit försörjningsstöd under 
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perioden december 2002 – mars 2004. Socialförvaltningen har uppgett att ca 6 000 
kronor per månad betalats ut till NN i försörjningsstöd under januari-mars 2006. 
Försäkringskassan har under april-juni 2004 betalat ut 23 898 kronor som 
sjukersättning till NN.  
 
Nämnden finner att omständigheterna i ärendet är sådana att det finns skäl att bortse 
från den del av den retroaktivt utbetalda sjukersättningen som avser tiden före den 1 
januari 2004. Den del av den utbetalda sjukersättningen som avser januari – mars 
2004 är 6 000 kronor per månad netto. En sådan inkomst efter skatteavdrag 
motsvarar före skatt cirka 9 000 kronor per månad i tre månader vilket totalt blir  
27 000 kronor. Detta innebär att 27 000 kronor av den retroaktivt utbetalda 
sjukersättningen ska anses utgöra NN:s inkomst för januari – mars 2004. Till detta 
kommer NN:s inkomst för april – juni 2004 på 23 898 kronor. NN:s inkomst under 
första kalenderhalvåret 2004 skulle därmed vara 50 898 kronor. Nämnden upphäver 
därför CSN:s beslut om återkrav och återförvisar ärendet till CSN för förnyad 
handläggning av frågan om återkrav enligt ovan angivna förutsättningar. 
 
 
 
 
Mats Törnered  
    Anita Enocksson 
 
 
Beslutet har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Charlotte Waas, vice 
ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Birgitta Eriksson (ersättare 
för Margareta Lindhagen), Ulrika Lindmark, Fredrik Pettersson, Christian Sjöstrand 
och Margareta Söderström. 
 
Föredragande: Anita Enocksson 
 
Kopia till CSN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


