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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 9 december 2009

Saken

Studietakt för rätt till studiehjälp

Nämndens beslut
Nämnden beslutar att tidpunkten för återgång till heltidsstudier ska ändras till den 26
oktober 2009.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
CSN beslutade den 9 december 2009 att NN inte är berättigad till
studiebidrag för perioden den 8 oktober – den 27 november 2009, eftersom skolan
meddelat att studierna inte bedrivits på heltid.
NN överklagade den 30 december 2009 beslutet och åberopade en veckovis
sammanställning av sin närvaro och frånvaro under hela höstterminen.
CSN överlämnade ärendet den 5 januari 2010.
Från skolan inhämtades att NN var helt frånvarande den 5 – den 25 oktober och att
denna frånvaro antecknats som ogiltig. Därefter framgår det att NN inte har någon
ogiltig frånvaro.
CSN anförde den 16 februari 2010 följande i ett yttrande. NN har, med undantag av
tre veckor, ingen omfattande otillåten frånvaro. Istället för att rapportera skolk under
två på varandra följande femveckorsperioder borde skolan ha rapporterat att NN varit
frånvarande mer än 14 kalenderdagar i följd. Den tid som NN inte har bedrivit
heltidsstudier är den 5 – den 25 oktober 2009.
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Författningsbestämmelser
Enligt 2 kap. 3 § studiestödslagen (1999:1395) får studiehjälp bara lämnas för
heltidsstudier, om inte regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
föreskriver något annat.
Enligt 2 kap. 3 § CSNFS 2001:6 får studiehjälp lämnas om den studerande
1. får särskild undervisning med stöd av 8 kap. 2 § gymnasieförordningen
(1992:394),
2. deltar i en utbildning som enligt 10 kap. gymnasieförordningen är speciellt
anpassad för svårt rörelsehindrade ungdomar,
3. i annat fall inte kan bedriva sina studier på heltid på grund av sjukdom eller
funktionshinder, men bedriver sina studier i så stor utsträckning som
förhållandena medger, eller
4. med stöd av 5 kap. 4 b § skollagen (1985:1100) har fått medgivande att
bedriva studier av mindre omfattning än heltid på ett individuellt program.
Undantag från kravet på heltidsstudier gäller endast om den studerande deltar i
undervisningen i enlighet med den fastställda planen för utbildningen.

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. Det är skolan som avgör om frånvaro är giltig eller
ogiltig.
Den av CSN i yttrandet aktualiserade frågan om studiebidraget för NN borde ha
dragits in från och med en tidigare tidpunkt än den 8 oktober 2009 faller utanför det
som ska prövas av Överklagandenämnden i det här ärendet.
NN:s ogiltiga frånvaro under tiden den 8 – den 25 oktober 2009 har varit omfattande.
NN kan under den perioden inte anses ha bedrivit heltidsstudier och har därför inte
rätt till studiehjälp.
Under perioden den 26 oktober – den 27 november 2009 har NN varit frånvarande i
mycket liten utsträckning och frånvaron har inte i någon del antecknats som ogiltig.
NN måste därför anses ha återgått i heltidsstudier den 26 oktober 2009.
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