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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 30 september
2021

Saken

Utbetalning

Överklagandenämndens beslut
Överklagandenämnden avslår överklagandet.
Överklagandenämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § tredje stycket studiestödslagen
inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte, den 11 juli 2021, om studiemedel för tiden den 21 juni – den 27 augusti
2021.
CSN beviljade, den 27 augusti 2021, studiemedel för vecka 25 – 34 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
han fått studiemedel för. Om den kommer in för sent, upphäver CSN beslutet och
han har inte längre rätt till sina studiemedel. Har han särskilda skäl kan CSN ändå
betala ut pengarna.
CSN beslutade sedan, den 30 september 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 bifogade ett kursintyg.
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 har läst en kurs om 100 verksamhetspoäng
under tiden den 21 juni – den 27 augusti 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
har läst en kurs om 100 poäng under tiden den 21 juni – den 27 augusti 2021. Han
har emellertid inte, före utgången av den tidsperiod som studiemedlen avser, styrkt
att han 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 han bedrivit studier.
Överklagandenämnden noterar i sammanhanget att NN beviljades studiemedel den
27 augusti 2021, att beviljningsperioden upphörde samma dag och att CSN
beslutade att upphäva beslutet den 30 september samma år. Det innebär att NN,
enligt huvudregeln, skulle ha lämnat sin studieförsäkran till CSN samma dag som
han beviljades studiemedel. Överklagandenämnden finner att den omständigheten
han haft kort tid på sig att lämna studieförsäkran inte ensamt kan utgöra sådana
särskilda skäl som krävs för att studiemedel ändå ska betalas ut. NN har inte
åberopat några andra omständigheter som kan utgöra sådana särskilda skäl.
Överklagandet ska därför avslås.

Robert Dalman
Stefan Öberg

Beslutet har fattats av Eva Gullfeldt, ordförande, Robert Dalman, myndighetschef,
samt ledamöterna Hans Eklund (skiljaktig), Emelié Häger (skiljaktig), Jessica Levin
och Christer Bergqvist.

Hans Eklund och Emelié Häger är skiljaktiga och anför följande.
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. I sammanhanget noteras att
NN beviljades studiemedel den 27 augusti 2021 och att beviljningsperioden
upphörde samma dag. Det innebär att NN:s möjligheter att, före utgången av den
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tidsperiod som studiemedlen avser, styrka att han bedriver studier varit ytterst
begränsade.
Mot denna bakgrund, som utgör särskilda skäl, anser vi att CSN i detta fall inte borde
ha upphävt beslutet om studiemedel på det sätt som skett. Till skillnad från
majoriteten anser vi därför att det överklagade beslutet ska upphävas och att ärendet
ska överlämnas till CSN för fortsatt handläggning avseende frågan om studier
numera styrkts och om förutsättningar för utbetalning i övrigt föreligger.

Föredragande i ärendet: Stefan Öberg
Kopia till CSN

