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Klagande NN 

 
 
 

 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 27 oktober 2010 
 

 
Saken Studiemedel vid vård av närstående 
 
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden avslår överklagandet. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

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

 
Ärendet 
 
NN – som beviljats studiemedel för höstterminen 2010 – lämnade den 14 oktober 
2010 en försäkran vid vård av närstående och uppgav att hon varit frånvarande för 
vård av närstående den 6 september 2010 tillsvidare.  
 
CSN beslutade den 27 oktober 2010 att NN inte har rätt att behålla studiemedel 
under tiden hon är hemma och vårdar sin närstående. Beslutet motiverades med att 
en anmälan ska göras senast sju dagar från det att vårdperioden startar och att NN 
således anmält vårdperioden för sent. CSN beslutade också om återkrav av 
studiemedel som betalats ut. 
 
NN överklagade den 11 november 2010 beslutet och åberopade som skäl för den 
sena anmälan bland annat sin låga studiebakgrund, bristande kunskaper i svenska 
språket, svårigheter att tillgodogöra sin CSN:s information och att mannens svåra 
sjukdom påverkat henne mentalt. 
 
CSN överlämnade ärendet den 26 november 2010 och anförde att för att ha rätt att 
behålla studiemedel vid vård av närstående måste den studerande anmäla vården till 
CSN när den inleds. CSN tolkning av uttrycket ”när vården inleds” är att den 
studerande ska anmäla vården senast den sjunde dagen från och med den dag 
vården påbörjas.  
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NN tillade den 8 december 2010 att hon var analfabet när hon kom till Sverige, att 
den kurs hon påbörjat är en kurs för personer med läs- och skrivsvårigheter, att hon 
var tvungen att vistas med mannen på sjukhuset eftersom han inte kunde 
kommunicera med vårdpersonalen och att det inte varit möjligt för henne att läsa och 
förstå CSN:s regler om vård av närstående och dessutom anmäla detta i tid och på 
rätt blankett. 
 
 
Författningsbestämmelser 
 
Enligt 3 kap. 32 e § studiestödsförordningen (2000:655) ska en studerande som har 
studiemedel och som avstår från studier på grund av vård av en svårt sjuk 
närstående anmäla vården till CSN när den inleds och lämna en försäkran när 
vården har avslutats. 
 
Enligt 3 kap. 32 f § studiestödsförordningen (2000:655) får CSN meddela föreskrifter 
för verkställighet av bland annat 32 e §. 
 
Enligt en tidigare gällande regel i 14 kap. 2 § CSNFS 2001:1 skulle en studerande 
anmäla till CSN om han eller hon gjorde uppehåll i studierna under sju dagar eller 
mer på grund av vård av närstående. Anmälan skulle enligt 3 § samma kapitel ha 
kommit in senast inom en vecka efter det att förändringen hade inträffat. Om 
anmälan kommit in senare kunde den studerande anses ha fullgjort sin 
anmälningsskyldighet endast om det fanns särskilda skäl. 
 
Enligt 47 kap. 7 § socialförsäkringsbalken får närståendepenning inte lämnas för tid 
innan anmälan om vården har gjorts till Försäkringskassan. Detta gäller dock inte om 
det har funnits hinder för en sådan anmälan eller det finns särskilda skäl för att 
förmånen ändå bör lämnas. 
 
 
Nämndens bedömning 
 
Enligt Överklagandenämndens uppfattning kan bestämmelsen i 3 kap. 32 e § 
studiestödsförordningen inte läsas så bokstavligt att rätten till studiemedel bortfaller 
om inte den studerande anmäler vården till CSN i samma stund som den inleds. 
Beroende på omständigheterna måste det finnas ett visst utrymme för att även en 
anmälan som kommer in i efterhand ska godtas. Det framstår dock inte möjligt att 
anse att en anmälan skett när vården inletts, när den i verkligheten inkommit mer än 
en månad senare. Överklagandet ska därför avslås. 
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Mats Törnered    
 
    Marie Gyll 
 
 
 
Beslutet har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i Överklagandenämnden, Charlotte Waas, 
vice ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Märtha Byfors, Marie-Louise 
Holmberg, Margareta Lindhagen, Ulrika Lindmark och Christian Sjöstrand. 
 
Föredragande: Marie Gyll 
 
Kopia till CSN 
Kopia till Utbildningsdepartementet 
 


