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Klagande NN 

 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 13 juni 2022  
 

 
Saken Utbetalning 
 

 
Överklagandenämndens beslut 
 
Överklagandenämnden upphäver det överklagade beslutet och beslutar att det finns 
särskilda skäl att betala ut studiemedel till NN för veckorna 13-23 år 2022. 
Överklagandenämnden överlämnar ärendet till CSN för åtgärder i anledning av 
beslutet. 
 
Överklagandenämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § tredje stycket studiestödslagen 
inte överklagas. 

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

 
Ärendet 
 
NN ansökte om heltidsstudiemedel för att läsa 250 poäng inom kommunal 
vuxenutbildning under tiden den 28 mars – den 10 juni 2022. 
 
CSN beviljade, den 25 mars 2022, heltidsstudiemedel för vecka 13-23 år 2022.  
 
NN lämnade, den 29 mars 2022, studieförsäkran till CSN via Mina sidor. 
 
CSN skickade sedan en skrivelse till NN med information om att CSN inte fått någon 
uppgift från skolan om att hon börjat studera. CSN informerade även om att NN 
måste kontakta skolan så att de kan registrera henne. När hon registrerat sig vid 
skolan skickar de uppgifterna till CSN och CSN kan betala ut studiemedlen. Om 
skolan inte skickar någon registrering till CSN senast den sista dagen hon har 
studiemedel, kommer CSN att upphäva beslutet. 
 
NN ansökte sedan, via en anmälan om ändring, om heltidsstudiemedel för att läsa 
150 poäng under den aktuella studietiden. 
 
CSN ändrade beslutet, den 10 maj 2022, till halvtidsstudiemedel för vecka 13-23 år 
2022. 
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CSN beslutade sedan, den 13 juni 2022, om att upphäva beslutet om studiemedel för 
vecka 13-23 år 2022, och att avskriva ärendet. Grunden för beslutet var att CSN inte 
fått någon bekräftelse från skolan om att NN är registrerad på någon utbildning under 
denna period. 
 
NN överklagade beslutet och anförde i huvudsak att hon, vid flera tillfällen, kontaktat 
skolan för att få dem att registrera henne som studerande under tiden den 28 mars – 
den 8 juni 2022, men utan resultat. Att studiemedlen inte betalades ut påverkade 
hennes ekonomi under den här tiden.  
 
CSN överlämnade överklagandet och handlingarna i ärendet samt upplyste om att 
myndigheten inte funnit skäl att ändra det överklagade beslutet. 
 
CSN:s rättsavdelning inkom därefter, på nämndens begäran, med ett yttrande och 
anförde bland annat följande. I sitt överklagande uppger NN att hon haft ett flertal 
kontakter med skolan för att få dem att skicka uppgifter om hennes registrering på 
kurser till CSN. CSN har också den 13 juni 2022 fått in uppgifter om NNs registrering 
på kurser under vårterminen 2022 från skolan. Mot bakgrund av detta, och att 
skolans misstag att inte rapportera NNs studier till CSN är en omständighet som NN 
inte kunnat råda över, anser CSN att det finns särskilda skäl att betala ut 
studiemedel. CSN anser följaktligen att överklagandet bör bifallas, CSN:s beslut från 
den 13 juni 2022 bör upphävas och beslutet från den 10 maj 2022 bör verkställas 
genom utbetalning av studiemedel. 
 
NN har fått möjlighet att lämna synpunkter med anledning av CSN:s yttrande, men 
har inte hörts av i anledning av detta. 
 
Av handlingarna i ärendet framgår att skolan, den 13 juni 2022, rapporterat att NN 
varit registrerad på kurser om sammanlagt 250 poäng under tiden den 28 mars – den 
8 juni 2022, samt att hon avbröt en kurs om 100 poäng den 20 maj 2022. 
 
 
Författningsbestämmelser 
 
I 3 kap. 30 § studiestödslagen (1999:1395) anges bland annat följande. Studiemedel 
får betalas ut endast om det är styrkt att den studerande bedriver de studier för vilka 
studiemedlen har beviljats. Rätten till studiemedel är förverkad, om den studerande 
inte före utgången av den tidsperiod som studiemedlen avser har styrkt att han eller 
hon bedriver studier. Styrks detta senare, får studiemedlen ändå betalas ut, om det 
finns särskilda skäl.  
 
Av 16 kap. 6 § CSNFS 2001:1 framgår att studieförsäkran ska, om inte annat följer 
av 7-9 §§ innehålla  
1. en försäkran av den studerande om att studierna påbörjats och att han eller hon 
avser att studera vid den läroanstalt och utbildning samt under den tid och i den 
studieomfattning som studiemedel har beviljats för, och  
2. läroanstaltens intygande om vilken utbildning som den studerande påbörjat och 
registrerat sig på, samt uppgift om utbildningens studieomfattning och tid. CSN kan 
komma överens med en läroanstalt om att uppgifterna enligt andra punkten inte 
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behöver lämnas via den studerande utan kan lämnas direkt till CSN så snart den 
studerande registrerat sig på utbildningen 
 
 
Överklagandenämndens bedömning 
 
För att studiemedel ska betalas ut ska den studerande före utgången av den 
tidsperiod som studiemedlen avser ha styrkt att han eller hon bedriver studier. Detta 
görs genom en studieförsäkran till CSN.  
 
Av 16 kap. 6 § CSNFS 2001:1 framgår att en studieförsäkran ska innehålla en 
försäkran av den studerande samt läroanstaltens intygande. Det framgår också att 
CSN kan komma överens med en läroanstalt om att uppgifterna inte behöver lämnas 
via den studerande, utan kan lämnas direkt till CSN. 
 
NN har lämnat studieförsäkran via Mina sidor, den 29 mars 2022, om att hon bedrivit 
de studier som hon beviljats studiemedel för. Hon har även varit i kontakt med CSN 
gällande sin studieomfattningsändring under de aktuella veckorna. 
 
NN bedriver studier vid en sådan läroanstalt som har en överenskommelse med CSN 
om att lämna studieuppgifter direkt till CSN. Hon uppger att hon vid flertalet tillfällen 
kontaktat skolan för att få dem att skicka uppgifter om registrering till CSN. Skolan 
har emellertid först den 13 juni 2022, dvs. efter utgången av beviljningsperioden, 
intygat de aktuella studierna. 
 
Frågan i ärendet är då om det finns särskilda skäl att betala ut studiemedel trots att 
skolan först efter utgången av den tidsperiod som studiemedlen avser försäkrat att 
NN bedrivit studier. 
 
NN har själv intygat och begärt att få utbetalning av sina studiemedel före utgången 
av den tidsperiod som studiemedlen avser och har nu visat att hon bedrivit de studier 
som hon beviljats studiemedel för. 
 
Den omständighet att skolan i detta fall rapporterar registreringar direkt till CSN och 
det förhållande att NN enligt uppgift försökt förmå skolan att rapportera 
registreringarna i tid medför, enligt överklagandenämndens mening, att hon inte 
kunnat råda över skolans agerande. Det föreligger därför, i aktuellt fall, särskilda skäl 
att betala ut studiemedel för veckorna 13-23 år 2022. Överklagandet ska således 
bifallas. 
 
 
 
Robert Dalman 
    Christine Nordlund 
 
Beslutet har fattats av: Eva Gullfeldt, ordförande, Robert Dalman, myndighetschef, 
samt ledamöterna Olof Edling, Gunilla Lavås, Staffan Ingmanson, Jessica Levin, 
Jonathan Sjölander och Helena Söderberg. 
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Föredragande: Christine Nordlund 
 
Kopia till CSN
 
 


