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Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 27 februari 2014

Saken

Lärlingsersättning

Nämndens beslut
Nämnden avslår överklagandet.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN ansökte om lärlingsersättning för vårterminen 2014 och bifogade två
utbildningskontrakt där det framgick att kontrakten avsåg perioderna 14 oktober 2013
– 7 februari 2014 samt 3 mars -11 juni 2014.
CSN beviljade lärlingsersättning med fyra månadsbelopp.
NN överklagade beslutet den 11 mars 2014 och anförde att hon ansökt om
lärlingsersättning för hela vårterminen, vilket borde motsvara fem månadsbelopp.
CSN överlämnade ärendet utan yttrande den 13 mars 2014.
NN har fått tillfälle att komplettera ärendet men har inte hörts av.

Författningsbestämmelser
Av 3 § förordningen (2013:1121) om kostnadsersättning till elever i gymnasial
lärlingsutbildning framgår att lärlingsersättning får lämnas till elever som
1. deltar i gymnasial lärlingsutbildning i gymnasieskolan,
2. har ett utbildningskontrakt enligt 16 kap. 11 a § skollagen (2010:800), och
3. har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395).
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Av 6 § förordningen om kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning
framgår att lärlingsersättning får lämnas för de delar av ett läsår då eleven har ett
utbildningskontrakt.
Enligt 2 kap. 6 § studiestödslagen får studiehjälp lämnas bara för hela,
sammanhängande tidsperioder under ett kalenderhalvår om 15 dagar för
heltidsstuderande och 30 dagar för deltidsstuderande, om inte regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer föreskriver något annat.
Av 3 § Centrala studiestödsnämndens författningssamling (CSNFS 2013:8) om
lärlingsersättning framgår att om läsåret, eller den kurs den studerande läser, är
kortare eller längre än 40 veckor, räknas studietiden från och med den första och
till och med den sista undervisningsdagen under läsåret eller kursen. Av
bestämmelsen framgår vidare att jul- och sommarlov inte räknas som studietid.
Av 4 § samma författningssamling framgår att studietiden räknas för varje kalenderhalvår för sig och att antalet hela tidsperioder om 15 dagar beräknas genom att
antalet dagar under kalenderhalvåret delas med 15.

Nämndens bedömning
Rätt till lärlingsersättning gäller från och med den första januari 2014. NN har
beviljats studiehjälp för läsåret 2013/2014 under perioden 19 augusti 2013 –
12 juni 2014, med uppehåll för jullov under perioden 21 december 2013 – 6 januari
2014.
De utbildningskontrakt som finns i ärendet gäller för perioderna 14 oktober 2013 – 7
februari 2014 samt 3 mars – 11 juni 2014. Lärlingsersättning kan då beviljas under
133 dagar, dvs. från terminens början den 7 januari till dess slut den 11 juni, med
avdrag för de dagar utbildningskontrakt saknas. NN har således, som CSN beslutat,
endast rätt till lärlingsersättning med fyra månadsbelopp.

Hans Göran Åhgren
Helena Engelholm
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