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Klagande    NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 17 oktober 2006 
 

 
Saken Återkrav av studiemedel på grund av 

studieavbrott 
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden avslår överklagandet. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

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

 
Ärendet 
 
CSN beslutade den 17 oktober 2006 om återkrav av studiemedel och 
merkostnadslån om 64 368 kronor som NN erhållit den 22 juni 2006 för vecka 27 – 
42 eftersom studierna i franska på språkskolan i Frankrike aldrig påbörjades. 
 
NN överklagade den 31 oktober 2006 beslutet och anförde bl.a. följande. NN anser 
att beslutet är felaktigt eftersom NN på grund av sjukdom inte kunde påbörja sina 
studier. NN kommer att skicka in läkarintyg snarast. 
 
CSN överlämnade ärendet med yttrande den 16 november 2006 och anförde i 
huvudsak följande. NN ansökte om och beviljades studiemedel för en språkkurs i 
franska i Frankrike, för perioden 3 juli – 20 oktober 2006. CSN beviljade NN 
studiemedel den 19 juni 2006. Samma dag inkom studieförsäkran via talsvar och 
studiemedlet betalades ut den 22 juni 2006. I samband med en stickprovskontroll 
den 4 september 2006 fick CSN information från språkreseförmedlaren att NN inte 
påbörjat studierna utan avanmält sig till förmedlarna den 28 juni 2006. CSN mottog 
inget svar på sin kommunicering med NN och beslut om återkrav fattades den 17 
oktober 2006. Vid ett telefonsamtal den 8 november 2006 kunde NN inte lämna 
något datum för när NN bestämde sig för att inte påbörja studierna, utan det var 
ungefär veckan innan som NN bestämde sig. CSN har inte mottagit något läkarintyg 
som styrker uppgifterna om sjukdom och NN har inte uppfyllt sin 
anmälningsskyldighet och meddelat CSN att NN inte påbörjat de studier NN beviljats 
studiemedel för. NN har inte kunnat precisera något datum för när NN bestämde sig 
för att inte påbörja studierna. Då tiden för utbetalningen ligger nära det datum NN 
avanmälde sig till språkförmedlarna förutsätter CSN att NN vid utbetalningstillfället 
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borde ha insett att NN inte hade rätt till det studiemedel som utbetalades. Det finns 
heller inga synnerliga skäl för att efterge återkravet och CSN anser därför att 
överklagandet ska avslås. 
 
 
Författningsbestämmelser 
 
I 5 kap. 1 § studiestödslagen (1999:1395) föreskrivs 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, skall det som betalts 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 
 
NN har inte påbörjat sina språkstudier i Paris och har inte anmält detta till CSN. NN 
anför att NN på grund av sjukdom inte kunde påbörja studierna men har inte skickat 
in något läkarintyg. NN har inte heller kunnat säga när NN bestämde sig för att inte 
påbörja studierna. 
 
Nämnden finner att denna brist på handlingar som styrker det NN anför tyder på att 
NN redan vid utbetalningen den 22 juni 2006 hade bestämt sig för att inte påbörja 
studierna. Enligt nämndens uppfattning borde NN då ha insett att studiemedel 
betalades ut felaktigt den 22 juni 2006. Grund för återkrav finns därför. För att 
återkrav skall kunna efterges fordras att det finns synnerliga skäl, det vill säga ytterst 
speciella omständigheter. De omständigheter som NN anfört är inte sådana att det 
kan anses finnas synnerliga skäl till eftergift. Överklagandet ska därför avslås. 
 
 
 
Mats Törnered    
    Pia Dahne 
 
 
Beslutet har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Charlotte Waas, vice 
ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Tommy Almqvist (ersättare 
för Fredrik Pettersson), Marie-Louise Holmberg (ersättare för Margareta Söderström), 
Margareta Lindhagen, Barbro Molander (ersätter Ulrika Lindmark) och Christian 
Sjöstrand. 
   
Föredragande: Pia Dahne 
 
Kopia CSN 
 
 
 


