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Klagande    NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 24 november 2003 
 

 
Saken Återkrav av studiemedel på grund av 

minskad studieomfattning 
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden finner att det finns synnerliga skäl att efterge återkravet. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

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

 
Ärendet 
 
CSN beslutade den 24 november 2003 om återkrav av studiemedel om 4 828 kronor 
som NN erhållit från och med den 1 oktober 2002 för vecka 36 - 52, år 2002 eftersom 
skolan rapporterat att NN för hela terminen har läst 220 poäng, motsvarande halvtid, 
istället för heltid enligt ansökan. 
 
NN överklagade den 9 februari 2007 beslutet, bifogade läkarintyg och anförde bl.a. 
följande. NN har haft svårt att vara lika aktiv som de andra eleverna, NN hade svårt 
att förstå och det var högt tempo. I juli 2005 gjorde NN ett test som visade att NN 
hade en högfungerande autism och NN menar att det var därför NN inte klarade av 
studierna.  
 
CSN överlämnade ärendet den 14 februari 2007 och framförde att CSN inte har 
kunnat konstatera sådana skäl som är en förutsättning för att helt eller delvis kunna 
efterge återkrav. Av intyget, som är skrivet fyra år efter det att NN har studerat och 
tre år efter återkravsbeslutet, framgår varför NN inte orkat fullfölja sina studier på 
heltid, men inte varför NN inte har anmält studieavbrotten till CSN. Det framgår inte 
av intyget att NN:s utvecklingsstörning medför att han inte kan ta hand om sig själv 
och har haft behov av en god man. Eftersom NN inte har uppfyllt sin 
anmälningsskyldighet och ej heller, så som CSN kommit att bedöma det, visat att NN 
har varit förhindrad därtill gör CSN bedömningen att beslutat återkrav är korrekt. 
 
 
Författningsbestämmelser 
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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 
 
Nämnden finner att NN inte fullgjort sin skyldighet att anmäla den minskade 
studieomfattningen och att NN därigenom orsakat att studiemedel betalats ut med för 
högt belopp. 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 framkommit är sådana att det kan anses finnas synnerliga skäl 
till eftergift. Återkravet ska därför efterges. 
 
 
 
 
Mats Törnered 
    Caroline Hammarström 
 
 
Beslut 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, Ulrika Lindmark och Christian Sjöstrand. 
 
Föredragande: Caroline Hammarström 
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