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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 5 februari 2007

Saken

Ändring av utbetalat belopp genom
avräkning

Nämndens beslut
Nämnden avslår överklagandet.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte den 9 augusti 2006 om studiemedel för heltidsstudier på juristlinjen vid
A-stads universitet och civilekonomutbildningen vid A-högskolan i A-stad under
perioderna den 21 augusti 2006 – den 20 januari 2007 och den 22 januari 2007 –
den 15 juni 2007. NN uppgav i sin ansökan att vårterminen slutade den 9 juni för
juristlinjen och den 15 juni för civilekonomutbildningen.
CSN beviljade den 16 augusti 2006 NN studiemedel för perioderna den 21 augusti
2006 – den 21 januari 2007 (vecka 34 år 2006 – vecka 3 år 2007) samt den 22
januari 2007 – den 15 juni 2007 (veckorna 4-24 år 2007). Studiemedelsbeloppen
reducerades på grund av inkomst.
Den 24 januari 2007 inkom en ändringsblankett från NN i vilken NN uppgav att
terminen på A-högskolan slutade den 4 juni 2007 och inte den 15 juni 2007 som
angetts i NN:s ansökan.
CSN svarade den 28 januari 2007 NN att A-högskolan rapporterat att terminen
slutade den 15 juni 2007, men att NN hade möjlighet att ansöka om studiemedel för
kortare tid.
Den 7 februari 2007 ändrade CSN sitt beslut för vårterminen 2007 och beviljade NN
studiemedel för perioden den 22 januari 2007 – den 9 juni 2007 (veckorna 4-23)
eftersom A-högskolan meddelat att terminen avslutades den
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8 juni 2007 och inte den 15 juni 2007 som tidigare angetts. CSN beslutade att 510
kronor som betalats ut med för högt belopp för veckorna 4-8 år 2007 skulle avräknas
från kommande utbetalningar av studiemedel.
NN överklagade CSN:s beslut den 12 februari 2007 och anförde bl.a. följande. NN
har inte lämnat oriktiga uppgifter till CSN. När NN ansökte om studiemedel för
vårterminen 2007 hade NN fått uppgift om att terminen pågick till den 15 juni 2007.
När NN upptäckte att terminen slutade tidigare skickade NN omedelbart in en
ändringsblankett om detta. CSN svarade att terminen slutade den 15 juni 2007 och
NN fick ta kontakt med studievägledningen som uppgav att ändring hade anmälts till
CSN men att CSN inte uppmärksammat detta. NN anser att felet legat hos CSN och
att det var NN som uppmärksammade dem på detta. NN anser inte att CSN har rätt
att avräkna något belopp från NN:s kommande studiemedelsutbetalningar.
CSN överlämnade ärendet den 15 mars 2007 utan yttrande.
Av handlingarna i ärendet framgår att CSN har ändrat rutinerna för beräkningen av
fribeloppet för de båda halvåren. Detta innebär att NN beviljas ett högre veckobelopp
för höstterminen 2006 (som sträcker sig till och med vecka 3 år 2007) och ett lägre
veckobelopp för vårterminen 2007. I kombination med den kortare studietiden under
vårterminen 2007 innebär detta att studiemedel har betalats ut med 510 kronor för
högt belopp under veckorna 4-8 år 2007. Det totala studiemedelsbeloppet för läsåret
blev högre med det nya beslutet än med det gamla, trots att en vecka tagits bort. Den
12 februari 2007 gjorde CSN en tilläggsutbetalning till NN på 2 422 kronor för
höstterminen 2006.

Författningsbestämmelser
Av 3 kap. 35 § studiestödsförordningen (2000:655) framgår att den studerandes rätt
till studiemedel skall omprövas, när ändrade förhållanden föranleder det. I fråga om
tid för vilken den studerande har fått studiemedel finns vissa bestämmelser om
ändring till den studerandes nackdel i 5 kap. studiestödslagen (1999:1395). I övrigt
får i sådant fall ändring till den studerandes nackdel ske bara om följande två villkor
är uppfyllda.
1. Beslutet om ändring meddelas före utgången av den tidsperiod som de
utbetalda studiemedlen hänför sig till.
2. Ändringen kan verkställas genom avdrag på studiemedel som betalas ut
senare under samma tidsperiod.

Nämndens bedömning
NN:s studier under vårterminen 2007 pågick under tiden den 22 januari 2007 – den 9
juni 2006. Studietiden berättigar NN till studiemedel för veckorna 4-23 år 2006.
Eftersom NN felaktigt har beviljats studiemedel för vecka 24 ska detta påverka NN:s
utbetalningar av studiemedel för vårterminen 2007 enligt reglerna i 3 kap 35 §
studiestödsförordningen.
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Nämnden finner att 3 kap. 35 § studiestödsförordningen innebär att CSN i detta fall
har möjlighet att avräkna de 510 kronor som betalats ut med för högt belopp för
veckorna 4-8 mot kommande utbetalningar under vårterminen 2007 trots att det
saknas grund för återkrav. NN:s överklagande ska därför avslås.

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, Barbro Molander (ersätter Christian Sjöstrand), Fredrik Pettersson och
Margareta Söderström.
Föredragande: Anita Enocksson
Kopia till CSN

