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Anslaget 2019-04-16         Dnr 2019-01989  
 
Överklagandenämnden för studiestöd har till uppgift att pröva 
överklaganden av Centrala studiestödsnämndens beslut om tilldelning 
och återkrav av studiestöd. Nämnden handlägger cirka 7 000 ärenden per 
år. Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan, Överklagande-
nämnden, som avgör ärenden av principiell vikt. Flertalet ärenden avgörs 
av myndighetschefen eller av den biträdande myndighetschefen. 
Nämndens kansli, som för närvarande har 18 medarbetare och ligger i 
Härnösand, svarar för beredning och föredragning av ärendena. Se även 
www.oks.se för mer information. 
 

Överklagandenämnden för studiestöd söker en 
föredragande, föräldravikariat, heltid, längst till och 
med december 2020 
 
I arbetsuppgifterna ingår i huvudsak att handlägga ärenden, 
sätta upp förslag till beslut och föredra ärenden.  
I arbetsuppgifterna ingår även att ibland göra vissa utredningar 
och bereda remisser från bland annat Regeringskansliet och 
CSN. 
 
För att komma ifråga för befattningen ska den sökande ha en 
högskoleutbildning, i första hand med juridisk inriktning, eller ha 
motsvarande kompetens förvärvad genom arbete inom 
myndighetens kompetensområde. 
 
Ett par års yrkeserfarenhet av handläggning av ärenden inom 
offentlig verksamhet med juridisk inriktning är också ett krav. 
Myndigheten förutsätter att den sökande är analytisk och 
noggrann samt har en god kommunikationsförmåga, liksom en 
mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.  
 
Överklagandenämnden eftersträvar en balanserad ålders- och 
könsfördelning och sätter värde på den kompetens som etnisk 
och kulturell mångfald tillför. 
 
Frågor besvaras av myndighetschefen Hans Göran Åhgren 0611-34 75 00 
(vxl) eller av Helena Engelholm, enhetsansvarig, telefon 0611-34 75 67 
 
Tillträde under sommaren 2019 eller efter överenskommelse. 
 
Ansökan med meritförteckning och löneanspråk lämnas per e-post till 
registrator@oks.se och ska vara myndigheten tillhanda senast den  
12 maj 2019. Ange Dnr 2019-01989. 
 
Varmt välkommen med din ansökan! 
 
Vi undanber oss säljsamtal från rekryteringsföretag och annonssäljare. 
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