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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 21 juni 2006

Saken

Återkrav av studiehjälp; minskad
studieomfattning

Nämndens beslut
Nämnden upphäver CSN:s beslut om återkrav.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
CSN beslutade den 21 juni 2006 att återkräva 950 kronor som betalats ut till NN den
28 april 2006 som studiebidrag eftersom gymnasiet i A-stad hade rapporterat att NN
inte studerade på heltid från och med den 16 mars 2006 till och med den 15 april
2006.
NN överklagade den 1 augusti 2006 CSN:s beslut och anförde bl.a. följande. NN tog
studenten i våras med bra betyg. NN har studerat på heltid men i april var NN
frånvarande från skolan en del eftersom NN:s yngre bror var svårt sjuk. Brodern låg
på sjukhus i B-stad i en vecka och då var NN där med honom. NN uppger att NN
skötte sina studier hemma under broderns sjukdomstid. NN berättade om situationen
för mentorn och rektorn, men de hade redan rapporterat till CSN.
CSN överlämnade ärendet den 8 augusti 2006 och uppgav bl.a. följande i ett
yttrande. Det underlag för rapportering av ogiltig frånvaro som gymnasiet skickade till
CSN var efter närmare granskning inte helt korrekt. Av underlaget att döma uppgick
den ogiltiga frånvaron under perioden den 16 mars 2006 – den 15 april 2006 endast
till 4,5 procent och den totala frånvaron under perioden uppgick till 28,6 procent.
Normalt sett är 4,5 procents ogiltig frånvaro för låg för att leda till indragning av
studiehjälp, men CSN står fast vid beslutet om indragning eftersom NN dels varnats
för eventuell indragning av studiebidraget redan under första året på gymnasiet och
dels meddelat att NN skulle bifoga ett läkarintyg med sitt överklagande vilket inte
skett. CSN anser att överklagandet bör avslås.
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NN har beretts tillfälle att komma in med synpunkter på CSN:s yttrande, men inte
hörts av.
Av handlingarna i ärendet framgår att gymnasiet rapporterat att NN:s ej anmälda
(ogiltiga) frånvaro uppgår till 4,5 procent under perioden den 16 mars 2006 – den 15
april 2006. Under samma period uppgår NN:s anmälda frånvaro till 24,1 procent.
Under den aktuella perioden hade NN totalt 49 lektionstimmar och tre mentorstider.
Den oanmälda frånvaron avser två lektionstimmar, en mentorstid och två sena
ankomster. Den anmälda frånvaron avser två dagars ledighet och tio sjukdagar samt
sjukanmälan under en mentorstid.

Författningsbestämmelser
Av 2 kap. 5 § studiestödslagen (1999:1395) framgår att studiehjälp får bara lämnas
för heltidsstudier, om inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
föreskriver något annat.
Av 5 kap. 1 § studiestödslagen framgår att 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, ska det som betalats ut för mycket krävas tillbaka. Detsamma gäller om
någon på annat sätt fått studiestöd felaktigt eller med för högt belopp och insett eller
borde ha insett detta. Om det finns synnerliga skäl får ett krav på återbetalning helt
eller delvis efterges.
Av 2 kap. 2 § CSNFS 2001:6 framgår att med heltidsstudier menas att den
studerande använder hela sin arbetstid till studier. Heltidsstudier förutsätter att den
studerande kontinuerligt deltar i undervisningen.
Av 2 kap. 3 § CSNFS 2001:6 framgår att studiehjälp för heltidsstudier kan medges
om den studerande på grund av handikapp eller sjukdom inte kan använda hela sin
arbetstid till studier eller har befriats från visst deltagande i undervisningen.

Nämndens bedömning
När en studerande är ogiltigt frånvarande från undervisningen kan den studerande
inte anses vara heltidsstuderande. Några enstaka timmar av ogiltig frånvaro under en
månad kan dock inte anses tillräckligt för att konstatera att den studerande inte
längre bedriver heltidsstudier.
I NN:s fall består den ogiltiga frånvaron under perioden den 16 mars 2006 – den 15
april 2006 av två lektionstimmar, en mentorstid samt två sena ankomster. Nämnden
finner att NN, trots denna ogiltiga frånvaro, får anses ha studerat på heltid. Det finns
därmed inte grund för återkrav av den studiehjälp som betalades ut den 28 april 2006
och återkravsbeslutet ska därför upphävas.
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Mats Törnered
Anita Enocksson

Beslutet har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Charlotte Waas, vice
ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Margareta Lindhagen, Ulrika
Lindmark, Fredrik Pettersson, Christian Sjöstrand och Margareta Söderström
Föredragande: Anita Enocksson
Kopia till CSN:s rättsenhet
CSN

