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Klagande NN 
 
 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 17 juli 2014 
 
 
Saken Sent inkommen ansökan 
 

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

-------------------------------------------- 
 
Ärendet 
 
NN ansökte den 11 juli 2014 om lärlingsersättning för studier vid en gymnasial 
lärlingsutbildning under vårterminen 2014.  
 
CSN beslutade den 17 juli 2014 att inte pröva NN:s ansökan om lärlingsersättning, 
med motiveringen att ansökan var inkommen efter ansökningstidens utgång. I 
beslutet uppgav CSN även att en sådan ansökan ska ha kommit in till CSN senast 
den 30 juni 2014. 
 
NN överklagade beslutet den 31 juli 2014 och anförde bl.a. följande. Skolan skickade 
ansökningsblanketten tillsammans med hans betyg och posten lämnade kuvertet på 
fel adress. Han fick därför sina ansökningspapper för sent för att kunna söka i rätt tid. 
  
CSN överlämnade överklagandet den 6 augusti 2014. 
 
 
Författningsbestämmelser 
 
Av 8 § förordningen (2013:1121) om kostnadsersättning till elever i gymnasial 
lärlingsutbildning framgår att lärlingsersättning får lämnas efter ansökan. Vidare 
framgår att ansökan ska ha kommit in till CSN senast den 30 juni för studier som 
bedrivits efter den 30 juni året före.  
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Nämndens bedömning 
 
Av utredningen i ärendet har framkommit att NN:s ansökan om lärlingsersättning för 
vårterminen 2014 – som rätteligen skulle ha lämnats in till CSN senast den 30 juni 
2014 – inkom den 11 juli 2014. NN:s ansökan kom således in för sent och ska därför, 
som CSN anfört, inte prövas. Mot denna bakgrund ska överklagandet avslås. 
 
 
 
 
Hans Göran Åhgren 
 
    Helena Engelholm 
 
 
Beslut har fattats av Charlotte Waas, ordförande i nämnden, Anita Enocksson, vice 
ordförande, Hans Göran Åhgren, direktör, samt ledamöterna Johan Borre, Mikael 
Herjevik och Kristina Salenstedt Linder 
 
Föredragande: Helena Engelholm 
 
Kopia till CSN
 


