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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 19 april 2022

Saken

Utbetalning

Överklagandenämndens beslut
Överklagandenämnden avslår överklagandet.
Överklagandenämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § tredje stycket studiestödslagen
inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte om studiemedel för heltidsstudier för att läsa grundskolekurser vid en
Komvuxskola under tiden den 7 februari – 11 mars 2022.
CSN beviljade, den 17 mars 2022, studiemedel för heltidsstudier under veckorna 6 –
10 år 2022. I samband med beslutet upplyste CSN bland annat om följande. NN:s
studieförsäkran måste ha kommit in till CSN senast den sista dagen i perioden som
hon fått studiemedel för. Om hon fått beslut sent i perioden eller efter att perioden är
slut, måste hennes studieförsäkran ha kommit in inom 30 dagar efter beslutsdatumet.
Om studieförsäkran kommer in för sent, upphäver CSN beslutet och hon har inte
längre rätt till studiemedlen. Framkommer särskilda skäl kan CSN ändå betala ut
pengarna.
CSN beslutade sedan 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 ansökt om studiemedel till
moderna språk 1, Arabiska 1, under tiden den 7 februari – 11 mars 2022 vid en
Komvuxskola inom vuxenutbildningen, distans. Hon brukar få studieförsäkran på
annat sätt, den här gången fick kontakta skolan själv vilket hon har försökt att göra
men inte fått något svar. Hon har nyligen fått svar från skolan att hennes ärende är
avslutat. Hon undrar varför hon skulle kontakta skolan om studieförsäkran och hur
hon kan få hjälp att få hennes ersättning.
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CSN överlämnade överklagandet, handlingarna i ärendet och ett yttrande samt
upplyste om att myndigheten inte funnit skäl att ändra det överklagade beslutet. I
yttrandet angav CSN i huvudsak följande. Det finns registrering för studier under
samma period från en annan Komvuxskola som rapporterar digitalt till CSN. Det är A:
stad komvux som har meddelat att NN studerat hos dem. CSN beslutade om studiemedel den 17 mars 2022 för en studieperiod som slutade den 11 mars 2022. När
beslut görs efter studieperiodens slut ges den studerande möjlighet att lämna
studieförsäkran inom fyra veckor från beslutsdatumet. NN har inte lämnat studieförsäkran med skolans intygande inom den tiden och ansökan om studiemedel avskrevs den 19 april 2022. CSN lämnar information med besluten om studiemedel hur
studieförsäkran ska göras så att studiemedel kan betalas ut. NN har tidigare fått
studiemedel för studier vid skolor som rapporterar studieuppgifterna digitalt till CSN
och har då lämnat studieförsäkran direkt på Mina sidor. I det senaste ärendet var
studierna på en skola som inte rapporterar digitalt och då lämnas studieförsäkran
tillsammans med skolans intygande på samma dokument som ska undertecknas av
både den studerande och skolan. NN ansökte om studiemedel för att läsa vid en
specifik Komvuxskola och har inte reagerat på att det första beslutet om studiemedel
avser denna skola eller varit i kontakt med CSN om varför inte studieförsäkran kan
lämnas direkt på Mina sidor. Om det finns särskilda skäl kan CSN acceptera en
studieförsäkran/skolans intygande i efterhand. Det ska då vara väldigt starka skäl
som exempelvis att en omständighet som den studerande inte kunnat råda över har
varit ett hinder för att lämna studieförsäkran i rätt tid. Det framkommer inte några
särskilda skäl i överklagandet. CSN anser att överklagandet ska avslås.
NN har fått möjlighet att lämna synpunkter med anledning av CSN:s yttrande.
NN har den 4 juni 2022, till CSN, kommit in med ett e-brev och blanketten
studieförsäkran/skolans intygande undertecknad av henne samma dag, skolans
intygande saknas. CSN besvarade-brevet och informerade NN om att hennes
e-brev med studieförsäkran skickas vidare till nämnden för fortsatt hantering.

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
CSN beviljade i detta fall studiemedel efter att perioden som studiemedel avsåg hade
upphört. Det fanns således vid beviljningstidpunkten ingen möjlighet att uppfylla
kraven om intygande för utbetalning i 3 kap 30 § studiestödslagen eftersom denna tid
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redan passerat. CSN har då istället, sannolikt av den anledningen, berett NN
möjlighet att inkomma med studieförsäkran inom 30 dagar. Även om det saknas
direkt författningsstöd för åtgärden att bevilja ytterligare en frist så framstår åtgärden i
den aktuella situationen som motiverat och kan rymmas inom tillämpningen av den
aktuella bestämmelsen.
I detta fall konstaterar överklagandenämnden att NN inte inom en månad efter
beslutsdatumet om studiemedel har styrkt att hon under veckorna 6 – 10 år 2022 har
bedrivit studier på den utbildning vid den Komvuxskola som hon beviljades studiemedel för. Rätten till studiemedel är därför enligt huvudregeln förverkad.
Överklagandenämnden konstaterar härefter att NN heller inte på annat sätt styrkt att
hon bedrivit de studier som hon, enligt CSN:s beslut, beviljades heltidsstudiemedel
för under veckorna 6 – 10 år 2022. Den omständigheten att hon numera har kommit
in med blanketten studieförsäkran/skolans intygande, undertecknad av henne själv
men inte av skolan medför ingen annan bedömning. Det kan därför inte komma i
fråga att med hänvisning till särskilda skäl ändå betala ut studiemedel.
Överklagandet ska därför avslås
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