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Klagande NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 20 januari 2014 
 
 
Saken Återkrav av studiehjälp på grund av 

studieavbrott 
 

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

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

 
Ärendet 
 
CSN beslutade den 20 januari 2014 om återkrav av 1050 kronor som utbetalats den 
30 december 2013 som studiebidrag för NN. Beslutet grundades på att studierna 
avbrutits den 4 december 2013. 
 
NN överklagade beslutet den 5 mars 2014 och anförde i huvudsak att han ändrat 
studietakt till halvfart och att han inte mottagit några pengar från CSN.  
  
CSN överlämnade ärendet utan yttrande den 7 mars 2014. 
 
CSN har i yttrande den 1 april 2014 anfört bl.a. följande. Den som anmält till vilket 
konto som han eller hon vill ha sitt studiestöd insatt på behöver inte ansöka på nytt 
för att även kommande insättningar ska bli insatta på kontot. I detta fall har alla 
utbetalningar skett till det konto som NN har uppgett, vilket banken också har intygat.   
 
Av utredningen i ärendet har framkommit att den aktuella banken har bekräftat att 
CSN:s utbetalning om 1 050 kr till NN den 30 december 2013, på uppdrag av NN, 
har överförts till annan bank. 
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Författningsbestämmelser 
 
Enligt 5 kap. 1 § studiestödslagen (1999:1395) 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, enligt samma bestämmelse, om någon på annat sätt fått studiestöd felaktigt 
eller med för högt belopp och insett eller borde ha insett detta. Slutligen framgår att 
ett krav på återbetalning helt eller delvis får efterges om det finns synnerliga skäl. 
 
 
Nämndens bedömning 
 
NN:s invändning om att han inte fått några pengar från CSN förtjänar, mot bakgrund 
av vad CSN och banken anfört, inget avseende. 
 
Efter rapportering från skolan till CSN har vidare framkommit att NN inte studerade 
efter den 4 december 2013, innebärandet att han heller inte är berättigad till det 
studiebidrag som utbetalades den 30 december 2013. 
 
Med hänsyn till studieavbrottet borde NN ha insett att studiebidraget betalades ut 
felaktigt till honom. Grund för återkrav finns därför. För att återkrav ska kunna 
efterges fordras att det finns synnerliga skäl, det vill säga att det föreligger ytterst 
speciella omständigheter. De omständigheter som NN har anfört är inte sådana att 
det finns skäl att efterge återkravet. Överklagandet ska därför avslås. 
 
 
 
Hans Göran Åhgren 
 
    Erika Öberg 
 
 
Beslut har fattats av Charlotte Waas, ordförande i nämnden, Hans Göran Åhgren, 
direktör, samt ledamöterna Johan Borre, Hans Eklund, Eva Gullfeldt, Mikael Herjevik 
och Birgitta Åkerman 
 
Föredragande: Erika Öberg 
 
Kopia till CSN, Rättsavdelningen
 


