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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 8 juli 2021

Saken

Utbetalning

Överklagandenämndens beslut
Överklagandenämnden avslår överklagandet.
Överklagandenämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § tredje stycket studiestödslagen
inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte, den 23 maj 2021, om studiemedel för tiden den 22 mars – den 6 juni
2021.
CSN beviljade, den 1 juni 2021, studiemedel för vecka 16 – 22 år 2021. CSN
upplyste samtidigt om följande. NN behöver lämna en studieförsäkran till CSN.
Studieförsäkran måste ha kommit in till CSN senast den sista dagen i perioden som
hon fått studiemedel för. Om den kommer in för sent, upphäver CSN beslutet och
hon har inte längre rätt till sina studiemedel. Har hon särskilda skäl kan CSN ändå
betala ut pengarna.
CSN beslutade, den 8 juli 2021, att upphäva beslutet om studiemedel och att
avskriva ärendet. Grunden för beslutet var att NN inte lämnat in någon
studieförsäkran.
NN överklagade beslutet och anförde i huvudsak att hon fick beslutet om
studiemedel under examensveckan och uppfattade då inte att det fanns en tidsgräns
att förhålla sig till.
CSN överlämnade överklagandet och handlingarna i ärendet samt upplyste om att
myndigheten inte funnit skäl att ändra det överklagade beslutet.
Av handlingarna i ärendet framgår att NN är registrerad på en kurs om 15
högskolepoäng under tiden den 22 mars – den 6 juni 2021.
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Författningsbestämmelser
I 3 kap. 30 § studiestödslagen (1999:1395) anges bland annat följande. Studiemedel
får betalas ut endast om det är styrkt att den studerande bedriver de studier för vilka
studiemedlen har beviljats.
Rätten till studiemedel är förverkad, om den studerande inte före utgången av den
tidsperiod som studiemedlen avser har styrkt att han eller hon bedriver studier.
Styrks detta senare, får studiemedlen ändå betalas ut, om det finns särskilda skäl.

Överklagandenämndens bedömning
I ärendet är klarlagt att CSN, genom den information som bifogats beviljningsbeslutet, har upplyst om de förutsättningar som gäller för att studiemedel ska betalas
ut liksom konsekvensen av en utebliven studieförsäkran. Det är därtill klarlagt att NN
är registrerad på en kurs om 15 högskolepoäng under tiden den 22 mars – den 6 juni
2021. Hon har emellertid inte, före utgången av den tidsperiod som studiemedlen
avser, styrkt att hon bedriver studier. Frågan i ärendet är om det finns särskilda skäl
att betala ut studiemedel, trots att NN först efter utgången av den tidsperiod som
studiemedlen avser har styrkt att hon bedrivit studier.
Överklagandenämnden noterar i sammanhanget att NN beviljades studiemedel den
1 juni 2021, att beviljningsperioden upphörde den 6 juni och att CSN beslutade att
upphäva beslutet den 8 juli samma år. Det innebär att NN, enligt huvudregeln, endast
hade sex dagar på sig att lämna en studieförsäkran. Överklagandenämnden finner
emellertid att den omständigheten, i sig, inte utgör sådana särskilda skäl som krävs
för att studiemedel ändå ska betalas ut. Överklagandenämnden finner heller inte att
de omständigheter i övrigt som NN åberopat utgör sådana särskilda skäl.
Överklagandet ska därför avslås.

Robert Dalman
Stefan Öberg

Beslutet har fattats av Eva Gullfeldt, ordförande, Robert Dalman, myndighetschef,
Anita Enocksson, Hans Eklund, Emelié Häger, Jessica Levin och Helena Söderberg
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