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Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 21 september
2006

Saken

Återkrav av studiemedel på grund av
studieavbrott

Nämndens beslut
Nämnden undanröjer återkravet.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
CSN beslutade den 21 september 2006 om återkrav av studiemedel om 45 292
kronor som NN erhållit under vårterminen 2006 för vecka 1 – 26 eftersom studierna
aldrig påbörjades.
NN överklagade den 2 februari 2007 beslutet och anförde bl.a. följande. Beslutet om
återkrav är oriktigt och grundar sig på en felaktig rapportering om NN:s studier under
våren 2006. Komvux har nu rättat till felet och skickat över den rätta studieperioden.
CSN ändrade delvis beslutet den 6 februari 2007 och beviljade NN studiemedel för
24 veckor vårterminen 2006, men avslog NN:s ansökan för de övriga två veckorna
eftersom CSN bara kan bevilja studiemedel i mer än 80 veckor för studier på
grundläggande nivå om det finns synnerliga, eller särskilda skäl. Återkravet
omfattade därmed 3 484 kronor för återstående två veckor.
CSN överlämnade ärendet utan yttrande den 8 februari 2007.
Av handlingarna framgår att NN beviljats studiemedel för studier under 46 veckor på
grundläggande nivå läsåret 2006/2007.
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I 5 kap. 1 § studiestödslagen (1999:1395) föreskrivs 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, skall det som betalts 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.

Nämndens bedömning
CSN:s återkravsbeslut grundades på felaktiga uppgifter från skolan och NN var
således berättigad till de 26 veckor med studiemedel som tidigare beviljats. CSN har
emellertid bara återställt 24 veckor och låtit återkrav för två veckor kvarstå, och detta
beror av allt att döma på att NN under tiden som återkravet gällde hunnit beviljas
ytterligare veckor med studiemedel för studier på grundläggande nivå. Fråga är om
det finns rättslig grund för ett sådant återkrav.
Överklagandenämnden konstaterar att det inte framkommit att NN genom oriktiga
uppgifter eller på annat sätt orsakat den situation som uppkommit. Det kan heller inte
antas att NN vid utbetalningstillfällena borde ha insett att dessa studiemedel felaktigt
skulle komma att återkrävas och genom en senare beviljning komma att bli felaktiga.
Då grund för återkrav saknas ska återkravet i sin helhet undanröjas.

Mats Törnered
Pia Dahne

Beslutet har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Charlotte Waas, vice
ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Tommy Almqvist (ersättare
för Fredrik Pettersson), Marie-Louise Holmberg (ersättare för Margareta Söderström),
Margareta Lindhagen, Ulrika Lindmark och Christian Sjöstrand.
Föredragande: Pia Dahne
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