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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 24 april 2012

Saken

Studietakt för rätt till studiehjälp

Nämndens beslut
Nämnden beslutar att studiebidraget inte ska dras in.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
CSN beslutade den 24 april 2012 att NN inte är berättigad till studiehjälp från och
med den 12 mars 2012, eftersom skolan meddelat att studierna inte bedrevs på
heltid.
NN överklagade den 11 maj 2012 beslutet och anförde bland annat följande. Skolan
har inte lämnat någon som helst information till föräldrarna om att han haft frånvaro.
Senare meddelade skolan att han haft sen ankomst 3-4 gånger. På grund av
inlärningssvårigheter går han första året i gymnasiet. Under hela skoltiden har han
haft en individuellt planerad skolgång.
CSN överlämnade ärendet den 16 maj 2012 och bifogade skolans frånvarounderlag
för tiden den 12 mars – den 1 april 2012. Enligt underlaget var NN ogiltigt
frånvarande sammanlagt 90 minuter; 60 minuter den 12 mars, tio minuter den 20
mars, tio minuter den 26 mars och tio minuter den 27 mars.
NN har fått tillfälle att inkomma med synpunkter på frånvarounderlaget.
CSN beslutade den 11 juli 2012 att NN är berättigad till studiehjälp från och med den
4 april 2012, eftersom skolan rapporterat att han åter läste på heltid.
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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
hans eller hennes individuella studieplan

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:s ogiltiga frånvaro under perioden den 12 mars – den 1 april omfattade en timme
och 30 minuter fördelat på fyra tillfällen. Detta är inte tillräckligt för att konstatera att
han inte bedrivit heltidsstudier under den perioden. Skolans rapportering att NN inte
bedrivit heltidsstudier under den perioden ska därför inte läggas till grund för att dra
in studiebidraget.

Mats Törnered
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