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Klagande NN 

 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 28 februari 2014 
 
 
Saken Retroaktiv beviljning 
 

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

-------------------------------------------- 
 
Ärendet 
 
NN ansökte om studiemedel för fortsatta studier i Förenade Arabemiraten under 
tiden den 1 september 2013 – den 2 juli 2014.  
 
CSN beviljade studiemedel från och med den 23 december 2013, vecka 52, med 
motiveringen att studiemedel får beviljas för högst fyra kalenderveckor före den 
kalendervecka då ansökan kom till CSN. CSN angav i beslutet att ansökan kommit in 
till CSN den 24 januari 2014.   
 
NN överklagade beslutet den 17 mars 2014 och anförde i huvudsak följande. Det är 
femte året hon söker studiemedel och hon har skickat sin ansökan flera gånger utan 
att den har kommit fram. Till slut fick hon be sin far att skicka ansökan. Hon vill att 
man tar hänsyn till hennes e-post från september 2013 till januari 2014 och att 
beslutet för höstterminen 2013 ändras.   
  
CSN överlämnade överklagandet utan yttrande den 20 mars 2014. 
 
Av utredningen i ärendet framgår att CSN under perioden den 25 september 2013 – 
den 17 januari 2014 har mottagit och besvarat fyra e-postmeddelanden från NN, som 
från början angav att hon har ansökt om studiemedel men inte fått svar, samt att hon 
även har skickat sina betyg. CSN har bl.a. meddelat att någon ansökan inte kommit 
in och hänvisat till tjänsten på ”Mina sidor” och angett att det inte är tillräckligt att 
enbart skicka in betygshandlingar. 
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Författningsbestämmelser 
 
Av 3 kap. 37 § studiestödsförordningen (2000:655) framgår att studiemedel får 
beviljas för högst ett år i sänder och för högst fyra kalenderveckor före den 
kalendervecka då ansökan kom in till CSN. 
 
 
Nämndens bedömning 
 
Som en allmän rättsgrundsats gäller att ansökningar eller andra rättshandlingar som 
skickas till en myndighet går på avsändarens risk, det vill säga avsändaren måste 
kontrollera att handlingen kommit till mottagaren, se t.ex. prop. 1971:30, del 2, sid 
369 och RÅ 1991 ref. 90.  
 
De fyra e-postmeddelanden som CSN mottagit från NN från den 25 september 2013 
till den 17 januari 2014 kan, enligt nämndens mening, inte anses vara en ansökan 
om studiemedel. 
 
Nämnden konstaterar att en ansökan om studiemedel kom in till CSN tidigast den 24 
januari 2014. Något utrymme för undantag från bestämmelsen i 3 kap. 37 § 
studiestödsförordningen finns inte. Det finns därför inte någon möjlighet att bevilja 
studiemedel före vecka 52 år 2013. Överklagandet ska därför avslås. 
 
 
 
 
Hans Göran Åhgren 
    Leif Denkert 
 
 
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: Leif Denkert 
 
Kopia till CSN 
Kopia till CSN, Rättsavdelningen
 


