Rättelseblad till CSN:s årsredovisning 2021

Studiestartsstöd
Centrala studiestödsnämnden (CSN) har upptäckt ett fel i myndighetens årsredovisning 2021. Felet rör
antalet studerande med studiemedel och studiestartsstöd som har fått beslut om återkrav och avräkning under
2021. Totalt har de felaktiga utbetalningarna av studiestartsstöd under 2021 överskattats med 1,4 miljoner
kronor i årsredovisningen, vilket motsvarar 14 procent. Felet påverkar inte CSN:s resultatbedömning på
området.
I detta rättelseblad redovisas korrekta uppgifter om felaktiga utbetalningar i årsredovisningens avsnitt
Studiestartsstöd. Rättelserna avser uppgifter under rubriken Återkrav (sid 49) och i Tabell 45 (sid 50).
Återkrav (sid 49)
Om CSN betalar ut ett belopp som en studerande inte har rätt till, kan det leda till ett beslut
om återkrav. Ett felaktigt utbetalt belopp kan under vissa förutsättningar också räknas av
mot kommande utbetalningar. Vårt arbete för att minska felaktiga utbetalningar bygger på att
tydliggöra den studerandes eget ansvar att anmäla ändringar samtidigt som vi genomför
kontroller vid ansökanstillfället, under studietiden och efter studierna.
Under 2021 fick 1 300 personer beslut om återkrav eller avräkning av studiestartsstöd, vilket
är en tydlig ökning jämfört med 2020. CSN återkrävde eller avräknade 11 miljoner kronor
under året. Beloppet har ökat jämfört med föregående år och motsvarar 2,7 procent av det
totalt utbetalade beloppet. Tabell 45 sid 50.
Under 2021 var andelen män som fick ett beslut om återkrav högre än motsvarande andel av
kvinnorna. Männen är framförallt överrepresenterade när det gäller återkrav på grund av för
hög inkomst. Under 2021 kontrollerade CSN inkomsterna för år 2019.
För både kvinnor och män har andelen som fick utbetalade belopp återkrävda eller
avräknade ökat under 2021 jämfört med föregående år. När det gäller återkravsbesluten är
det framför allt återkrav kopplat till studieavbrott som har ökat.
Det genomsnittliga beloppet för återkrav och avräkning var 8 000 kronor under 2021. De
vanligaste orsakerna till beslut om återkrav var studieavbrott och ändrad studieomfattning.
Återkravsbeloppen är dock högst för återkrav på grund av för hög inkomst.
Läs mer om CSN:s arbete för att motverka felaktiga utbetalningar i avsnittet Bidragsbrott
och felaktiga utbetalningar.

Tabell 45 (sid 50)
Återkrav och avräkning, studiestartsstöd, fördelat på kön, belopp, antal och andel i procent
2021
2020
2019
Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt
Belopp (miljoner kronor)
5,2
5,3
10,6
3,4 2,5
5,8
3,4 3,5
6,9
Antal personer
783 538 1 321
496 301
797
601 539 1 140
Andel återkrav och avräkning av utbetalt belopp
1,9
4,4
2,7
1,8 3,0
2,1
1,9 2,9
2,3

