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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 2 juni 2010

Saken

Återkrav av studiemedel på grund av
minskad studieomfattning

Nämndens beslut
Nämnden beslutar att återkrav inte ska ske.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN var beviljad heltidsstudiemedel under veckorna 4 – 23 år 2010 för att läsa 30
högskolepoäng på utbildningen lärarutbildning med inslag av validering för arbete i
förskola och förskoleklass.
NN meddelade den 31 maj 2010 att NN fått validera 16 av totalt 30 högskolepoäng
under vårterminen 2010.
CSN ändrade den 2 juni 2010 beviljningen till studiemedel för halvtidsstudier och
beslutade om återkrav av 3 636 kronor som betalats ut för mycket. Grunden för
beslutet var enligt CSN att NN endast läst 16 högskolepoäng under vårterminen
2010.
NN överklagade den 15 juni 2010 beslutet och anförde bl.a. följande. När hon
påbörjade utbildningen frågade hon CSN hur hon skulle gå till väga angående
valideringspoäng. Hon fick då till svar att hon skulle anmäla till CSN efterhand som
högskolan beslutade om validering. Hon har nu fått ett beslut som omfattar både
ränta och expeditionsavgift och hon anser att detta beslut är felaktigt.
CSN överlämnade ärendet den 17 juni 2010. CSN inkom den 27 augusti 2010 med
ett yttrande och anförde bland annat följande. CSN:s inställning är att processen att
validera kunskap och kompetens kan ge rätt till studiemedel om den omfattas av den
kursplan eller motsvarande som gäller för utbildningen. En registrering i LADOK
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innebär att en studerande är antagen till och har påbörjat studier som omfattas av en
kursplan eller motsvarande. Studiemedel lämnas för den studieomfattning den
studerande är registrerad för. Om den studerande avbryter kurser eller delkurser i
förtid, lämnas studiemedel för tiden efter avbrottet med hänsyn till den för
återstående kurser genomsnittliga studietakten för hela studieperioden. Av de
uppgifter som CSN har tillgång till framgår inte att NN skulle ha avbrutit någon av
delkurserna under vårterminen 2010 i förtid med anledning av den validering som
skett. CSN anser därför inte att det är visat att NN har mottagit studiemedel felaktigt
eller med för högt belopp. CSN anser därför att det saknas grund för återkrav.
NN har fått tillfälle att komma in med synpunkter på CSN:s yttrande men inte hörts
av.
Av handlingarna i ärendet framgår att NN varit registrerad att läsa 30 högskolepoäng
under vårterminen 2010.

Författningsbestämmelser
Enligt 3 kap. 5 § studiestödslagen (1999:1395) får studiemedel lämnas för varje
vecka då den studerande bedriver studier på minst halvtid. Studierna måste dock
pågå under en sammanhängande tid om minst tre veckor. Studiemedel får lämnas
bara för sådan del av studietid som omfattas av den kursplan eller motsvarande som
gäller för utbildningen.
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.

Nämndens bedömning
Enligt vad som framkommit har NN varit registrerad att läsa en kurs om 30
högskolepoäng under vårterminen 2010 och hon har följt kursplanen för denna
utbildning. Hon har därmed rätt till studiemedel för heltidsstudier under veckorna 4 –
23 år 2010 och återkrav ska därför inte ske.

Mats Törnered
Cecilia Hedenström
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Beslut har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i Överklagandenämnden, Charlotte
Waas, vice ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Märtha Byfors,
Marie-Louise Holmberg, Margareta Lindhagen, Ulrika Lindmark och Christian
Sjöstrand. Närvarande utan att ha varit beslutande var ersättaren Sofie Fredriksson.
Föredragande: Cecilia Hedenström
Kopia till CSN

