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Klagande    NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 4 april 2007 
 

 
Saken Återkrav av studiemedel på grund av 

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

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

Ärendet 
 
NN ansökte om studiemedel för heltidsstudier om 400 poäng på gymnasienivå på 
vuxenutbildningen i A-stad vårterminen 2006. 
 
CSN beviljade den 19 juli 2005 NN studiemedel för deltidsstudier, 75 procent, 400 
poäng 21 veckor, vårterminen 2006. 
 
CSN beslutade den 4 april 2006 om återkrav av studiemedel om 18 034 kronor som 
NN erhållit den 17, 25 och 30 januari samt den 24 februari 2006 för vecka 2 – 12 
eftersom studierna varit av för liten omfattning för att ge rätt till studiemedel och 
avbrutits helt den 7 februari 2006. 
 
NN överklagade den 28 maj 2007 beslutet och anförde bl.a. följande. Under två 
perioder om sammanlagt fyra veckor under vårterminen 2006 var NN frånvarande på 
grund av influensa. NN valde att avbryta kurserna eftersom NN kommit för långt efter 
med studierna. När NN i april fick återkrav och kontaktade CSN fick NN beskedet att 
NN inte skulle behöva betala tillbaka eftersom sjukdom är giltig frånvaro och därmed 
trodde NN att ärendet var avslutat. I december fick NN ett nytt krav på återbetalning 
och kontaktade igen CSN och fick då veta att NN måste ha läkarintyg för den aktuella 
sjukperioden. NN insåg att NN inte kunde få ett sjukintyg efter så lång tid eftersom 
NN inte varit hos någon läkare när NN var sjuk. NN har i stället skaffat ett mer 
allmänt läkarutlåtande som beskriver NN:s svårigheter i vissa avseenden med 
hänvisning till hans funktionshinder. Läkarintyg bifogades. 
 
CSN överlämnade ärendet den 30 maj 2007. 
 



ÖKS  Sidan 2 av 3 
      Dnr: 2007-02291 

Av läkarintyget kan utläsas att NN haft kontakt med psykiatrin sedan 1990 och att 
NN:s psykiska problem handlar om Aspergers syndrom. Denna sjukdom påverkar 
framförallt sociala funktioner och kommunikationssvårigheter gör att de inte kan 
sköta sina kontakter med myndigheter på ett adekvat sätt. NN har dessutom stora 
ångestbesvär och det tillsammans med NN:s handikapp i övrigt har enligt läkaren 
bidragit till frånvaron i skolan och att NN inte kunde hantera ärendet på rätt sätt. 
 
Av skolans rapportering framgår att NN under vårterminen 2006 var registrerad för 
att läsa fyra kurser om 100 poäng vardera från den 11 januari. NN påbörjade en av 
kurserna och avbröt denna den 7 februari 2006. 
 
 
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, ska 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 
 
Det har inte, genom intyg från skolan eller på annat liknande sätt framkommit att 
skolans rapportering är felaktig. Studieomfattningen har redan från terminens början 
varit för låg för att ge rätt till studiemedel. Det har inte heller framkommit att NN:s 
funktionshinder medför att NN inte kan ta hand om sig själv eller är i behov av en god 
man. 
 
Nämnden finner att NN, med hänsyn till den minskade studieomfattningen, borde ha 
insett att studiemedel betalades ut felaktigt. 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, Susanna Hansson, Marie-
Louise Holmberg, Ulrika Lindmark, Christian Sjöstrand och Birgitta Eriksson 
(ersättare för Margareta Lindhagen) 
 
Föredragande: Pia Dahne 
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Kopia till CSN 
 
 
 
 
 
 
 
 


