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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 22 april 2009

Saken

Återkrav av studiehjälp på grund av
studieavbrott

Nämndens beslut
Nämnden beslutar att återkravet ska efterges.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
CSN beslutade den 22 april 2009 om återkrav av 4 815 kronor som utbetalats den 27
februari och den 31 mars 2009 som studiebidrag och inackorderingstillägg för NN
eftersom studierna avbrutits den 27 februari 2009.
NN överklagade den 15 juli 2009 beslutet och åberopade en skrivelse från
socialtjänsten om de familjeomständigheter som ledde till att NN var tvungen att fly
från folkhögskolan för att leva på annan ort med skyddad adress.
CSN överlämnade ärendet utan yttrande den 4 augusti 2009.

Författningsbestämmelser
Av 5 kap. 1 § studiestödslagen(1999:1395) framgår att studiehjälp ska krävas
tillbaka, om någon fått studiehjälp 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
NN studerade inte efter den 26 februari 2009 och är därför inte berättigad till det
studiebidrag och inackorderingstillägg som utbetalades den 27 februari och den 31
mars 2009.
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Med hänsyn till studieavbrottet borde NN ha insett att studiebidrag betalades ut
felaktigt. Grund för återkrav finns därför. För att återkrav skall kunna efterges fordras
att det finns synnerliga skäl, det vill säga ytterst speciella omständigheter. De
omständigheter som NN åberopat är sådana att det finns synnerliga skäl till eftergift.
Överklagandet ska därför bifallas.

Mats Törnered
Anna Törnlund

Beslut har fattats av: Bertil Ekholm, ordförande i nämnden, Charlotte Waas, vice
ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Margareta Lindhagen, Viktor
Granbom, Marie-Louise Holmberg, Ulrika Lindmark och Christian Sjöstrand.
Föredragande: Anna Törnlund
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