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Klagande NN 

 
 

 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 17 och 22 april 
2014 

 
 
Saken Studietakt för rätt till studiehjälp och 

lärlingsersättning 
 

 
Nämndens beslut 
 
Nämnden avslår överklagandet. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

 
-------------------------------------------- 

 
Ärendet 
 
CSN beslutade den 17 april 2014 att NN inte är berättigad till studiehjälp under 
perioden 1 – 31 mars 2014, eftersom skolan meddelat att studierna inte bedrivits på 
heltid. CSN beslutade vidare den 22 april 2014 att NN heller inte är berättigad till 
lärlingsersättning under perioden 1 – 31 mars 2014, eftersom skolan meddelat att 
studierna inte bedrivits på heltid.   
 
NN överklagade besluten den 6 maj 2014 och anförde i huvudsak följande. Han har 
anmält frånvaron via skolans infosida varje gång han varit frånvarande och någon 
gång i efterhand. Nu har dessa rutiner ändrats och skolan vill att frånvaron även ska 
ringas in före klockan 8:00. Denna information har inte nått hans vårdnadshavare. 
 
CSN överlämnade ärendena den 8 maj 2014.  
 
NN har meddelat att de haft ett möte med skolan där det framkom att skolan står fast 
vid sin rapportering, trots att skolans information till vårdnadshavarna varit bristfällig. 
 
Skolans frånvarounderlag, som NN har fått ta del av, utvisar en ogiltig frånvaro om 
sammanlagt nio timmar vid tre tillfällen under perioden och en giltig frånvaro om 
sammanlagt två timmar vid två tillfällen. 



ÖKS  Sidan 2 av 2 
      Dnr: 2014-1878 
               2014-1783 

 
  
 Författningsbestämmelser 
 
Enligt 2 kap. 5 § studiestödslagen (1999:1395) får studiehjälp bara lämnas för 
heltidsstudier, om inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
föreskriver något annat.  
 
Undantagen från kravet på heltidsstudier finns uppräknade i 2 kap. 3 § CSNFS 
2001:6 och gäller endast om den studerande deltar i undervisningen i enlighet med 
hans eller hennes individuella studieplan. 
 
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). 

 
 
Nämndens bedömning 
 
När en studerande är ogiltigt frånvarande från undervisningen kan den studerande 
inte anses vara heltidsstuderande. Några enstaka timmar av ogiltig frånvaro under en 
månad kan dock inte anses tillräckligt för att konstatera att den studerande inte 
längre bedriver heltidsstudier, under förutsättning att det är fråga om kort 
sammanhängande frånvaro. Det är skolan som avgör om frånvaro är giltig eller 
ogiltig. 
 
Nämnden konstaterar att den ogiltiga ströfrånvaron i NN:s fall har varit omfattande. 
Han kan därför inte anses ha bedrivit heltidsstudier under den period som ska prövas 
i det här ärendet. NN har därför inte rätt till studiehjälp.  
 
En av förutsättningarna för att beviljas lärlingsersättning är att den studerande har 
rätt till studiehjälp. Under perioden den 1 – 31 mars 2014 har NN på grund av vad 
som anförts ovan inte rätt till studiehjälp. Han har således  heller inte rätt till 
lärlingsersättning. Överklagandet ska därför avslås. 
 
 
 
Hans Göran Åhgren 
 
    Helena Engelholm 
 
Beslut har fattats av Charlotte Waas, ordförande i nämnden, Hans Göran Åhgren, 
direktör, samt ledamöterna Johan Borre, Hans Eklund, Eva Gullfeldt, Mikael Herjevik 
och Birgitta Åkerman 
 
Föredragande: Helena Engelholm 
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