ÖVERKLAGANDENÄMNDEN
FÖR STUDIESTÖD
.
The National Board of Appeal for Student Aid

BESLUT
2012-06-04

Sidan 1 av 2
Dnr: 2012-01728

Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 20 mars 2012

Saken

Studietakt för rätt till studiehjälp

Nämndens beslut
Nämnden beslutar att NN är berättigad till studiehjälp till och med den 6 februari
2012. Nämnden avslår överklagandet för tiden härefter.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
CSN beslutade den 20 mars 2012 att NN inte är berättigad till studiehjälp från och
med den 1 februari 2012. Beslutet grundades på att skolan meddelat att studierna
inte bedrevs på heltid.
NN överklagade den 22 mars 2012 och anförde följande. Under februari har han varit
sjuk mycket, men har endast sju procent ogiltig frånvaro. Dessutom har han inte
hamnat efter i sina studier.
CSN överlämnade ärendet den 3 april 2012 och bifogade skolans frånvarounderlag
för tiden den 1 februari – den 12 mars 2012. Enligt underlaget hade NN närvaro 50
timmar, ogiltig frånvaro sex timmar och giltig frånvaro nio timmar.
Från skolan inhämtades en frånvarolista för februari månad. Enligt listan var NN
ogiltigt frånvarande tre enstaka lektioner (den 7, den 9 och den 14 februari) och sen
ankomst tio minuter den 7 februari, sju minuter den 8 februari och 25 minuter den 29
februari. Giltig frånvaro är antecknad den 27 februari.
CSN beslutade den 19 april 2012 att NN åter har rätt till studiebidrag från och med
den 13 mars 2012 efter det att skolan meddelat att han åter läser på heltid.
NN har fått tillfälle att inkomma med synpunkter på frånvarouppgifterna.
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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
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.
NN har inte varit frånvarande från undervisningen den 1 – den 6 februari 2012. Hans
studiehjälp ska därför inte dras in för de dagarna.
Den ogiltiga ströfrånvaron från och med den 7 februari 2012 har varit alltför
omfattande för att NN ska kunna anses ha bedrivit heltidsstudier. Han har därför inte
rätt till studiehjälp från och med den dagen. Överklagandet ska därför avslås.
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