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Klagande NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 7 september 2011 
 

 
Saken Återkrav av studiemedel på grund av 

minskad studietid 
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden beslutar att återkrav inte ska ske. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

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

 
Ärendet 
 
NN ansökte om studiemedel för att läsa 30 högskolepoäng den 29 augusti 2008 – 
den 10 januari 2009 och 30 högskolepoäng den 12 januari – den 27 maj 2009 inom 
ramen för en civilingenjörsutbildning vid Kungliga tekniska högskolan.  
 
CSN beviljade studiemedel 20 veckor (vecka 35-02) för höstterminen och 20 veckor 
(vecka 3-22) för vårterminen. 
 
CSN beslutade den 20 december 2010 att ändra beviljningen för höstterminen till 18 
veckor och att återkräva 3 910 kronor som betalats ut för mycket. Beslutet grundades 
på att NN endast varit registrerad att läsa 27 högskolepoäng. 
 
NN begärde med hänvisning till nya bestämmelser omprövning av återkravsbeslutet. 
 
CSN beslutade den 7 september 2011 att inte ändra det tidigare beslutet, eftersom 
NN inte varit registrerad att läsa minst 60 poäng under läsåret 2008/2009. 
 
NN överklagade beslutet den 13 september 2011 och anförde i huvudsak att han 
läste samtliga kurser som ingick i programmet och sammanlagt mer än 60 
högskolepoäng. 
 
CSN överlämnade ärendet den 22 september 2011 och inkom den 25 oktober 2011 
med ett yttrande. CSN anförde bland annat följande. Begreppet normalstudieår bör 
vara det samma som begreppet läsår och således sträcka sig från en höst- till och 
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med en direkt efterföljande vårtermin. De utbildningsprogram som finns upptagna i 
bilaga 1 till CSNFS 2001:1, och som således kan omfattas av 3 kap. 4 a § 
studiestödsförordningen, ska som huvudregel omfatta 60 högskolepoäng under ett 
normalstudieår. För det fall att programmet, såsom i det nu aktuella ärendet, inte 
omfattar 60 högskolepoäng under alla studieår, anser CSN att studier vid 
programmet under år som inte når upp till 60 högskolepoäng inte kan omfattas av 3 
kap. 4 a § studiestödsförordningen. Under sådana år uppfylls nämligen inte de villkor 
som uppställs i förordningsbestämmelsen. För studier under sådana år gäller i stället 
huvudregeln i 3 kap. 5 § studiestödslagen. 
 
NN framhöll i anledning av CSN:s yttrande att han, före studierna enligt programmet, 
läste en introduktionskurs i matematik om fem högskolepoäng. 
 
Av handlingarna i ärendet framgår att NN under läsåret 2008/2009 var registrerad att 
läsa första och andra programterminen på en civilingenjörsutbildning. Utbildningen 
pågår under fem läsår och omfattar sammanlagt 300 högskolepoäng. Det första 
läsåret omfattar enligt utbildningsplanen 59,5 högskolepoäng. NN var i enlighet med 
utbildningsplanen registrerad att läsa 27 högskolepoäng under höstterminen 2008 
och 32,5 högskolepoäng under vårterminen 2009.  
 
 
Författningsbestämmelser 
 
Enligt 3 kap. 5 § studiestödslagen (1999:1395) får studiemedel lämnas för varje 
vecka då den studerande bedriver studier på minst halvtid. Studierna måste dock 
pågå under en sammanhängande tid om minst tre veckor. Studiemedel får lämnas 
bara för sådan del av studietid som omfattas av den kursplan eller motsvarande som 
gäller för utbildningen. 
 
Enligt 3 kap. 4 § studiestödsförordningen (2000:655) motsvarar en och en halv 
högskolepoäng en veckas studier på heltid. 
 
Enligt 3 kap. 4 a § studiestödsförordningen får, vid högskolestudier på ett 
utbildningsprogram som omfattar 60 högskolepoäng under ett normalstudieår, 
studiemedel lämnas för studier på heltid under 40 veckor även om studierna bedrivs 
under ett färre antal veckor, dock minst 36 veckor. Detta gäller bara för studier på 
utbildningsprogram som före den 1 januari 2010 har haft ett sådant upplägg. CSN får 
meddela föreskrifter om för vilka utbildningsprogram som studiemedel ska kunna 
lämnas enligt regeln. 
 
I en bilaga till CSNFS 2001:1 förtecknas utbildningsprogram där studiemedel får 
lämnas för annan tid än då den studerande bedriver studier. Den aktuella 
civilingenjörsutbildningen vid Kungliga tekniska högskolan finns upptagen i 
förteckningen.  
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Nämndens bedömning 
 
Huvudprincipen i studiestödssystemet är att en studerande kan beviljas studiemedel 
enbart för sådan del av studietid som omfattas av den kursplan eller motsvarande 
som gäller för utbildningen. Undantaget i 3 kap. 4 a § studiestödsförordningen gäller 
vid studier på vissa utbildningar. Dessa utbildningar finns förtecknade i en bilaga till 
CSNFS 2001:1. 
 
NN läste under läsåret 2008/2009 vid en av de utbildningar som tagits med i bilagan 
till CSNFS 2001:1. Utbildningen omfattar 300 högskolepoäng under fem årskurser, 
dvs. i genomsnitt 60 högskolepoäng per årskurs. 
 
NN har följt utbildningsplanen för en sådan utbildning som omfattas av 
undantagsbestämmelsen och kan därför få studiemedel under 40 veckor. Grund för 
återkrav saknas därmed. 
 
 
 
 
Mats Törnered    
 
    Cecilia Hedenström 
 
 
Beslut har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i Överklagandenämnden, Charlotte 
Waas, vice ordförande, Mats Törnered, direktör, ledamöterna Marie-Louise 
Holmberg, Margareta Lindhagen och Christian Sjöstrand samt ersättaren Anita 
Enocksson. 
 
Föredragande: Cecilia Hedenström 
 
Kopia till CSN 
 
 


