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Klagande NN 

 
 

 
 
Det överklagade beslutet Centrala studiestödsnämndens 

(CSN) beslut den 2 februari 2011 
 

 
Saken Studiemedel i samband med tillfällig 

vård av barn 
 
 
Nämndens beslut 
 
Nämnden beslutar att NN har rätt till studiemedel vid tillfällig vård av barn till och med 
den 28 februari 2011. 
 
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas. 

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

 
Ärendet 
 
NN var beviljad studiemedel under veckorna 34 – 50 år 2010 och 1 – 23 år 2011. 
CSN beslutade den 13 januari 2011 att NN hade rätt att behålla studiemedel under 
höstterminen 2010 för ledighet vid tillfällig vård av barn. CSN uppgav i beslutet att 
NN behövde lämna en anmälan/försäkran vid tillfällig vård av barn för den tid under 
vårterminen 2011 då hon avstod från studier på grund av tillfällig vård av barn. 
 
CSN beslutade den 2 februari 2011 att NN inte hade rätt till studiemedel under 
ledighet för tillfällig vård av barn under vårterminen 2011 eftersom CSN bedömde att, 
det av insänt läkarintyg framgick att, behandlingsperioden var avslutad. CSN 
beslutade även om återkrav av studiemedel som utbetalats för veckorna 1 – 8 år 
2011 eftersom hon varken studerade eller hade rätt till studiemedel vid ledighet för 
tillfällig vård av barn. 
 
NN överklagade beslutet den 23 februari 2011 och anförde i huvudsak följande. I 
december 2009 insjuknade hennes son i cancer och han fick behandling fram till 
november 2010. När behandlingen avslutades utfärdades ett nytt läkarintyg där det 
bland annat står: ”Essentiellt att någon förälder bereds möjlighet att på nära håll följa 
sin sons fortsatta uppföljning på sjukhuset och i hemmet.” Hon vill därför att beslutet 
ändras så att hon får behålla sitt studiemedel. 
 
CSN överlämnade ärendet utan yttrande den 1 mars 2011. 
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NN förtydligade den 4 mars 2011 att hon önskar behålla studiemedel för tillfälligt vård 
av barn till och med den 28 februari 2011. 
 
NN inkom den 26 april 2011 med Försäkringskassans beslut, av den 30 mars 2010, 
att bevilja henne vårdbidrag. Av Försäkringskassans beslut framgår bland annat att 
hon beviljats helt vårdbidrag från och med februari 2010 och längst till och med 
februari 2011. Vidare framgår att vårdbidraget bygger på det dagligen återkommande 
merarbete som sonens funktionshinder medför och att rätten till tillfällig 
föräldrapenning inte påverkas. 
 
 
Författningsbestämmelser 
 
I 3 kap. 32 a § studiestödsförordningen (2000:655) anges att en studerande som 
studerar med studiemedel och som är förälder enligt andra och tredje styckena har 
rätt att behålla studiemedlen under den tid då han eller hon helt avstår från studier för 
tillfällig vård av barn (vårdperiod). Med förälder likställs personer som enligt 11 kap. 
4-6 §§ socialförsäkringsbalken ska likställas med föräldrar i fråga om rätt till tillfällig 
föräldrapenning för vård av barn. 
 
En studerande som avses i första stycket har rätt att behålla studiemedlen i 
situationer som anges i 13 kap. socialförsäkringsbalken. 
 
En studerande som avses i första stycket får behålla studiemedlen under den längsta 
tid per kalenderår och barn som anges i 13 kap. socialförsäkringsbalken. Vid 
omräkning från dagar med tillfällig föräldrapenning till veckor med studiemedel ska 60 
dagar motsvara 12 veckor och 10 dagar motsvara 2 veckor. 
 
I 3 kap. 32 b § samma förordning anges att en studerande som har studiemedel och 
som avstår från studier på grund av tillfällig vård av barn till CSN ska 
 
1. anmäla vården när den inleds, eller, om det finns särskilda skäl, efter det att den 
har inletts, och 
 
2. när vården har avslutats lämna en försäkran om att han eller hon under vårdtiden 
har varit förhindrad att studera på grund av tillfällig vård av barn. 
 
Om vårdperiodens längd överstiger sju dagar, ska den studerande från och med den 
åttonde vårddagen med läkarintyg styrka att uppehållet i studierna beror på en sådan 
situation som anges i 13 kap. socialförsäkringsbalken. Vid beräkning av 
vårdperiodens längd motsvarar en kalendervecka sju vårddagar. 
 
I 11 kap. 16 § socialförsäkringsbalken anges att tillfällig föräldrapenning inte lämnas 
för sådant behov av vård eller tillsyn av ett barn som har grundat rätt till vårdbidrag. 
 
I 13 kap. 30 – 31 §§ socialförsäkringsbalken anges att föräldrar till ett allvarligt sjukt 
barn som inte har fyllt 18 år har rätt till tillfällig föräldrapenning när de behöver avstå 
från förvärvsarbete för vård av barnet. Sådan tillfällig föräldrapenning lämnas under 
ett obegränsat antal dagar. 
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I 5 kap. 1 § studiestödslagen (1999:1395) föreskrivs att om en studerande har fått 
studiemedel felaktigt eller med för högt belopp på grund av att summan av hans eller 
hennes överskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital vid 
taxeringen överstigit den inkomst som lagts till grund för beräkningen av studiemedel, 
ska det som betalats ut för mycket krävas tillbaka. Belopp som understiger en viss av 
regeringen fastställd gräns, ska dock inte krävas tillbaka. Om det finns synnerliga 
skäl, får ett krav på återbetalning helt eller delvis efterges. 
 
 
Nämndens bedömning 
 
NN:s son lider av en allvarlig sjukdom. Hon uppbar, enligt Försäkringskassans beslut 
av den 30 mars 2010, vårdbidrag för sonen längst till och med februari 2011. Av 
beslutet om vårdbidrag framgår att vårdbidraget inte påverkar rätten till tillfällig 
föräldrapenning. Nämnden finner att sonens sjukdom är av sådan art som omfattas 
av 13 kap. socialförsäkringsbalken och att NN avstått från studierna på grund av 
denna situation. Läkarutlåtandet som finns kan inte anses visa annat än uppehållet i 
studierna beror på en sådan situation som anges i 13 kap. socialförsäkringsbalken. 
Nämnden finner därför att NN har rätt till studiemedel vid tillfällig vård av barn till och 
med den 28 februari 2011. 
 
 
 
 
Mats Törnered  
    Cecilia Hedenström 
 
 
 
Beslut 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: Cecilia Hedenström 
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