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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 29 januari 2010

Saken

Beviljning, studiemedel under
sjukdom

Nämndens beslut
Nämnden beslutar att återkrav inte ska ske.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN sökte och beviljades studiemedel för heltidsstudier på gymnasienivå om
sammanlagt 400 poäng under veckorna 34 – 51 år 2009.
CSN beslutade den 29 januari 2010 om återkrav av studiemedel om 9 085 kronor
som NN erhållit för veckorna 34 – 38 år 2009. Grunden för beslutet var att NN inte
bedrivit några studier under perioden den 18 augusti 2009 – den 20 september 2009
och att NN saknade en godkänd sjukperiod för tiden den 18 augusti 2009 – den 24
augusti 2009.
NN överklagade den 24 februari 2010 beslutet och anförde i huvudsak att NN inte
visste hur reglerna vid sjukdom fungerade och att NN därför anmälde sig sjuk först
den 25 augusti 2009 samt att NN har överklagat Försäkringskassans beslut.
CSN överlämnade ärendet den 2 mars 2010 med ett yttrande och inkom den 7 april
2010 med ytterligare ett yttrande. CSN anförde bl.a. följande. Vid avbrott under en
pågående studieperiod har CSN accepterat ett uppehåll om högst sju dagar mellan
avbrottsdatum och den godkända sjukperioden. Detta förutsätter att den studerande
har styrkt att han eller hon varit i studier innan sjukskrivningsperioden. Om
Överklagandenämnden godtar en sådan möjlighet till egensjukskrivning under en
pågående studieperiod bör även den situation när egensjukskrivning görs vid
studieperiodens början godtas. Det avgörande är den studerandes avsikt att studera.
I NN:s fall försvåras den bedömningen av att NN aldrig har påbörjat studierna.
NN inkom den 19 april 2010 med kompletterande handlingar, av vilka bland annat
framgår att NN varit sjukskriven av läkare perioden den 24 juni – den 20 september
.
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2009 och att Försäkringskassan beslutat att inte godkänna perioden den 18 augusti –
den 24 augusti 2009 som sjukperiod eftersom NN inte uppgett något godtagbart skäl
till att sjukanmälan gjorts först den 25 augusti 2009.

Författningsbestämmelser
Enligt 5 kap. 1 § studiestödslagen (1999:1395) ska det som betalats ut för mycket
krävas tillbaka, 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. 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 3 kap. 29 § studiestödsförordningen (2000:655) framgår följande. Studerande har
rätt till studiemedel endast för sådan sjukperiod eller del av den som har godkänts av
Försäkringskassan. Om Försäkringskassan finner att en studerande på grund av
sjukdom är helt oförmögen att bedriva sina studier, ska Försäkringskassan godkänna
sjukperioden.

Nämndens bedömning
NN studerade vårterminen 2009 och var antagen till fortsatta studier med början den
17 augusti 2009. Det har inte framkommit några omständigheter som innebär att NN
inte hade för avsikt att studera. NN var helt sjukskriven från terminens början, men
sjukperioden har godkänts först från och med den 25 augusti 2009, när sjukanmälan
gjordes till Försäkringskassan.
I praxis bortses i vissa fall från studietaktsminskningar och studieavbrott som berott
på sjukfrånvaro under en vecka närmast före en godkänd sjukperiods början. Det
finns enligt Överklagandenämndens mening inte anledning att hantera sjukfall i
början på en termin annorlunda. NN ska därför få behålla utbetalat studiemedel för
den inledande veckan och därefter få studiemedel under sjukdom för den godkända
sjukperioden. Härefter återstår inte något belopp att återkräva.

Mats Törnered
Stefan Öberg
Beslutet har fattats av Bertil Ekholm, ordförande, Charlotte Waas, vice ordförande,
Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Viktor Granbom, Marie-Louise Holmberg,
Ulrika Lindmark, Christian Sjöstrand och Birgitta Åkerman (ersätter Margareta
Lindhagen).
Föredragande: Stefan Öberg
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