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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 15 april 2011

Saken

Återkrav av studiemedel, det högre
bidragsbeloppet; utbildningsnivå

Nämndens beslut
Nämnden beslutar att återkravet ska efterges.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
--------------------------------------------

Ärendet
NN ansökte om studiemedel för att läsa SAS grund, 300 poäng, under höstterminen
2010 och SAS A, 100 poäng, under vårterminen 2011. Hon uppgav att hon hade en
grundskole- och gymnasieutbildning. På CSN:s begäran förtydligade hon att hon
under våren 2011 skulle läsa en kurs om 100 poäng, svenska som andra språk A,
SVA, under tiden den 10 januari – den 18 mars 2011.
CSN beviljade såvitt gäller vårterminen studiemedel med det högre bidragsbeloppet
för grundskolestudier om 50 procent av heltid under vecka 2 – 11 år 2011.
Studiemedel för vårterminen betalades ut efter det att NN lämnat studieförsäkran den
17 januari 2011.
NN begärde den 19 januari 2011 ändring till studiemedel för heltidsstudier eftersom
hon skulle läsa kursen PA1201, 100 poäng, under tiden den 10 januari – den 20
mars 2011.
CSN ändrade den 27 januari 2011 beviljningen till heltidsstudiemedel med det högre
bidragsbeloppet för grundskolestudier om 100 poäng och för gymnasiestudier om
100 poäng under vecka 2 – 11 år 2011.
CSN beslutade den 15 april 2011 om återkrav av 9 030 kronor avseende
mellanskillnaden mellan det högre och det generella bidragsbeloppet. Beslutet
grundades på att CSN uppmärksammat att båda kurserna var på gymnasienivå och
att NN inte kan få det högre bidragsbeloppet för gymnasiestudier.
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NN överklagade den 4 maj 2011 beslutet.
CSN överlämnade ärendet utan yttrande den 5 maj 2011.

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.
Enligt 3 kap. 9 § studiestödsförordningen (2000:655) får det högre bidragsbeloppet
lämnas för studier vid en sådan läroanstalt eller utbildning som anges i avdelning A 1
i bilagan till förordningen till studerande som
1. vid grundskoleutbildning: saknar slutbetyg eller motsvarande från
grundskoleutbildning eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning
2. vid gymnasieutbildning: saknar slutbetyg eller motsvarande från treårig
gymnasieutbildning eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning, eller
3. repeterar eller kompletterar ämnen på grundskolenivå.
Det högre bidragsbeloppet får inte lämnas till en studerande som har genomfört
högskolestudier om minst 120 högskolepoäng eller motsvarande studier i utlandet.

Nämndens bedömning
NN har en grundskole- och gymnasieutbildning och kan därför endast få det högre
bidragsbeloppet för att repetera eller komplettera ämnen på grundskolenivå. Hon har
därför inte haft rätt till det högre bidragsbeloppet för vårterminens studier. Då den
felaktiga utbetalningen sammanhänger med en oriktig studieförsäkran finns grund för
återkrav.
Överklagandenämnden har i ett flertal fall funnit synnerliga skäl att helt eller delvis
efterge återkrav, när den felaktiga beviljningen berott på felaktig hantering från
CSN:s sida av lämnade uppgifter. I det här fallet har NN tydligt angivit att hon skulle
läsa en gymnasiekurs under vårterminen och detta framgår också av svaret på
CSN:s begäran om förtydligande. CSN:s beviljning av studiemedel för
grundskolestudier och därmed med det högre bidragsbeloppet framstår därför i allt
väsentligt vara ett misstag från CSN:s sida. Vid en samlad bedömning finner
Överklagandenämnden att det finns synnerliga skäl att efterge återkravet för
vårterminen 2011.
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Mats Törnered
Ulrika Hellgren
Beslutet 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.
Föredragande: Ulrika Hellgren

