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Klagande    NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 12 februari 2008 
 

 
Saken Studiemedel under sjukdom samt 

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

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

 
Ärendet 
 
NN ansökte om studiemedel för heltidsstudier på läkarprogrammet för perioden den 
27 augusti 2007 – den 12 januari 2008.  
 
CSN beslutade den 16 oktober 2007 att bevilja NN studiemedel retroaktivt från och 
med vecka 37, eftersom NN:s ansökan inte inkommit till CSN förrän den 8 oktober 
2007.  
 
CSN informerade den 31 januari 2008 NN att Försäkringskassan godkänt NN:s 
sjukperiod för tiden den 17 september 2007 – den 2 januari 2008. NN fick tillfälle att 
redovisa de skäl NN önskade åberopa för att få behålla studiemedel trots att ansökan 
kommit in efter sjukperiodens början.   
 
NN inkom den 1 februari 2008 med ett brev, där NN redovisade de faktorer som 
ledde till att NN sjukskrevs retroaktivt för depression. NN framhöll att 
Försäkringskassan godtagit NN:s hälsotillstånd som ursäkt för att NN sjukanmält sig 
först efter tre veckor. Hälsotillståndet är också anledningen till att NN inte klarade att 
ansöka om studiemedel i tid. NN bifogade ett intyg från läkaren MM, Primärvården.  
 
CSN beslutade den 12 februari 2008 om återkrav om 18 410 kronor av studiemedel 
som NN erhållit för vecka 38 – 47 och som utbetalats den 19 oktober samt den 25 
oktober, eftersom NN:s sjukperiod infallit efter studietidens början och NN:s ansökan 
om studiemedel för höstterminen 2007 inkom till CSN senare än första sjukdagen i 
den av Försäkringskassan godkända sjukperioden.  
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NN överklagade den 12 mars 2008 beslutet, bifogade handlingar och anförde bland 
annat följande. NN klarade inte av att skicka in sin ansökan i tid på grund av sitt 
hälsotillstånd, vilket också styrktes av läkare. NN mådde mycket dåligt även under 
tiden som NN studerade vid universitetet (från och med den 27 augusti till och med 
den 16 september 2007). NN orkade inte mer än att enbart hänga med i studierna 
och klara av vardagsbestyren. NN beslutade innan sina studier att enbart ta ut 18 
veckors studiestöd per termin, eftersom NN endast hade 220 veckor kvar. På så sätt 
skulle NN också klara av att försörja sig. Detta innebar att NN inte hade någon 
brådska att skicka in ansökan om studiemedel till CSN under de första veckorna. 
Hade NN i förväg fått veta att NN skulle drabbas av sammanbrott under tredje 
studieveckan, samt vilka problem detta skulle skapa, hade NN skickat in en ansökan 
innan sin sjukskrivning. NN tvingades att leva utan studiemedel under förra terminen, 
på grund av att Försäkringskassan och CSN har olika uppfattning om NN:s 
hälsotillstånd. NN har återigen påbörjat sina läkarstudier, vilket bevisar att NN tar 
sina studier på allvar.  
 
CSN överlämnade ärendet den 19 mars 2008 och framhöll att NN innan sjukperioden 
påbörjades har bedrivit studier och därmed borde ha kunnat ansöka om studiemedel 
innan NN blev sjuk.  
 
NN har den 4 april 2008 inkommit med ett yttrande.  
 
Läkaren MM, Primärvården, har per telefon den 7 april 2008 bekräftat NN:s uppgifter.  
 
Av handlingarna framgår att NN den 8 oktober 2007 anmält en sjukperiod till 
Försäkringskassan. NN har en av Försäkringskassan godkänd sjukperiod för tiden 
den 17 september 2007 – den 13 januari 2008.  
 
 
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. 
 
Av 3 kap. 27 § studiestödsförordningen (2000:65) framgår att studiemedel får lämnas 
för en sjukperiod som infaller under tid för vilken den studerande har beviljats 
studiemedel. För sjukperiod som infaller efter studietidens början får studiemedel 
lämnas bara om en ansökan om studiemedel har inkommit till CSN dessförinnan. Om 
det finns synnerliga skäl, får studiemedel lämnas även om en ansökan inte har 
kommit in före sjukperiodens början.  
 
Av 3 kap. 29 § samma förordning framgår att en studerande har rätt till studiemedel 
endast för sådan sjukperiod eller del av den som har godkänts av 
Försäkringskassan. Om Försäkringskassan finner att en studerande på grund av 
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sjukdom är helt oförmögen att bedriva sina studier, ska Försäkringskassan godkänna 
sjukperioden. 
 
 
Nämndens bedömning 
 
NN:s ansökan om studiemedel kom in till CSN efter sjukperiodens början. Det krävs 
synnerliga skäl för att NN ändå ska kunna beviljas studiemedel. Även med hänsyn till 
de omständigheter som NN hänvisat till anser nämnden inte att det föreligger sådana 
skäl.  
 
NN borde ha insett att studiemedel betalades ut felaktigt den 19 oktober samt den 25 
oktober för veckorna 38 – 47 år 2007. Grund för återkrav finns därför. För att återkrav 
ska 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    
    Eija Carlén 
 
 
Beslut har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Charlotte Waas, vice 
ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Marie-Louise Holmberg,  
Margareta Lindhagen, Ulrika Lindmark och Barbro Molander (ersättare för Christian 
Sjöstrand). 
 
Föredragande: Eija Carlén 
 
Kopia till CSN 
 
 
 
 
 


