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Klagande    NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 9 november 2009 
 

 
Saken Återkrav av studiemedel i samband 

med avstängning från studier 
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden avslår överklagandet. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

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

 
Ärendet 
 
CSN beslutade den 9 november 2009 att återkräva studiemedel om 4 669 kronor 
som NN erhållit för vecka 52 år 2008 – vecka 7 år 2009. Beslutet grundades på att 
NN varit avstängd från studier den 20 december 2008 – den 19 februari 2009. 
 
NN överklagade den 18 november 2009 beslutet och anförde i huvudsak att NN 
överklagade avstängningsbeslutet, att NN fortsatte delta i undervisningen och att NN 
därför i praktiken inte var avstängd. 
 
CSN överlämnade ärendet utan yttrande den 27 november 2009. 
 
Av handlingarna framgår följande. A-stads universitets disciplinnämnd beslutade den 
17 december 2008 att avstänga NN i två månader från och med den 20 december 
2008 till och med den 19 februari 2009. Beslutet innebar att NN under avstängningen 
inte fick delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för 
utbildningen vid universitetet och inte heller utnyttja universitetsbiblioteket.  
– Länsrätten i A-stads län undanröjde den 23 februari 2009 disciplinnämndens 
beslut. – Kammarrätten i A-stad undanröjde den 2 juli 2009 länsrättens dom och 
visade målet åter till disciplinnämnden för prövning av om överklagandet kommit in i 
rätt tid m.m. – Disciplinnämnden beslutade den 15 juli 2009 att avvisa NN:s 
överklagande, eftersom det kommit in den 20 januari 2009 vilket var för sent. 
 



ÖKS  Sidan 2 av 3 
      Dnr: 2009-04535 

Författningsbestämmelser 
 
Enligt 3 kap. 5 § studiestödslagen (1999:1395) får studiemedel lämnas för varje 
vecka då den studerande bedriver studier på minst halvtid. Studiemedel får lämnas 
bara för sådan del av studietid som omfattas av den kursplan eller motsvarande som 
gäller för utbildningen. 
 
Enligt 5 kap. 1 § studiestödslagen ska det som betalats ut för mycket krävas tillbaka, 
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. 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 
 
En studerande som är avstängd från en utbildning kan inte anses bedriva 
studiestödsberättigande studier vid den utbildningen. I det fall avstängningsbeslutet 
upphävs i högre instans leder inte detta till att den studerande retroaktivt kan anses 
ha bedrivit de studier han eller hon varit avstängd från. 
 
NN har inte bedrivit studiestödsberättigande studier under perioden den 20 
december 2008 – den 19 februari 2009 och har därför inte rätt till studiemedel för 
vecka 52 år 2008 – vecka 7 år 2009. 
 
NN var underrättad om avstängningsbeslutet när utbetalning för aktuella veckor 
skedde och borde därför ha insett att studiemedel betalades ut felaktigt. Grund för 
återkrav finns därför. Synnerliga skäl att efterge återkravet har inte framkommit. 
Överklagandet ska därför avslås. 
 
 
 
 
Mats Törnered    
 
    Stefan Öberg 
 
 
Beslut har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Charlotte Waas, vice 
ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Viktor Granbom, Marie-
Louise Holmberg, Margareta Lindhagen, Barbro Molander (ersättare för Ulrika 
Lindmark) och Christian Sjöstrand 
    
Föredragande: Stefan Öberg 
 
Kopia till CSN 
 
 



ÖKS  Sidan 3 av 3 
      Dnr: 2009-04535 

 
 


