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

BESLUT
2011-01-31

Sidan 1 av 3
Dnr: 2010-05820

Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 15 oktober 2010

Saken

Studiemedel i samband med tillfällig
vård av barn

Nämndens beslut
Nämnden beslutar att NN:s anmälan ska prövas trots att den kommit in till CSN efter
det att vården inletts.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN var beviljad studiemedel för heltidsstudier under veckorna 33 – 50 år 2010.
NN meddelade CSN den 29 september 2010 att han gjort uppehåll i studierna från
och med den 18 september 2010 för att vårda sitt barn. Den 6 oktober 2010 lämnade
NN in en anmälan och försäkran vid tillfällig vård av barn vari han uppgav att
vårdperioden var pågående men att han skulle återuppta sina studier efter
vårdperiodens slut.
CSN ändrade den 15 oktober 2010 beviljningen till studiemedel för veckorna 33 – 38
år 2010. CSN beslutade även om återkrav av studiemedel om 10 644 kronor som NN
erhållit för veckorna 39 – 42 och som utbetalats den 24 september 2010. Grunden för
beslutet var att en anmälan om att en studerande avstått från studier på grund av
tillfällig vård av barn ska göras senast sju dagar från det att vårdperioden startar.
NN överklagade beslutet den 2 november 2010 och anförde bland annat följande.
Den 18 september 2010 insjuknade hans sju veckor gamla dotter. Hennes
allmäntillstånd försämrades drastiskt och hon vårdades på barnsjukhus för vidare
utredning. Efter tre dagar upptäcktes mellan 20 – 30 kärltumörer i levern och det
konstaterades att ytterligare undersökningar behövde göras, bland annat under
narkos. Dottern slutade att andas vid två tillfällen och fick återupplivas. Allt detta
hände inom några dagar och var mycket dramatiskt och traumatiskt. Hans dotter är
utskriven från sjukhuset sedan den 23 oktober och själv återupptog han sina studier
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den 18 oktober 2010. Han har förståelse för att det finns regler om när anmälan om
vård av barn ska göras men den situation som han befann sig i var väldigt svår.
CSN ändrade den 5 november 2010 beviljningen till studiemedel under veckorna 33
– 38 samt 42 – 50 år 2010 och beslutade att studiemedel som utbetalats till NN för
veckorna 39 – 41 år 2010 skulle avräknas mot kommande utbetalningar. Grunden för
beslutet var att NN återupptagit sina studier den 18 oktober 2010.
CSN överlämnade ärendet den 11 november 2010 och anförde att det inte finns
något undantag från regeln om när anmälan för tillfällig vård av barn ska ske. Oavsett
vilken anledning NN hade för att inte anmäla vård av barn inom sju dagar från det att
vårdperioden startade kan CSN inte bortse från den tidsgräns som finns.
Med anledning av CSN:s yttrande inkom NN med en skrivelse den 19 november
2010.

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.
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Nämndens bedömning
När CSN, i oktober och november 2010, beslutade om NN:s rätt till studiemedel
gällde en annan lydelse av 3 kap. 32 a och b §§ studiestödsförordningen. Det saknas
dock övergångsbestämmelser och bestämmelserna i nu gällande lydelse ska därför
tillämpas.
När en studerande avstår från studier på grund av tillfällig vård av barn ska detta
anmälas till CSN när vården inleds eller senare om det finns särskilda skäl.
NN anmälde den 29 september 2010 att han avstod från studier på grund av tillfällig
vård av barn från och med den 18 september 2010. Med hänsyn till de
omständigheter som föreligger finner nämnden att det i NN:s fall finns sådana
särskilda skäl som krävs för att pröva hans anmälan trots att anmälan kommit in till
CSN efter det att vårdperioden inletts.

Mats Törnered
Cecilia Hedenström

Beslut har fattats av Bertil Ekholm, ordförande i Överklagandenämnden, Charlotte
Waas, vice ordförande, Mats Törnered, direktör, samt ledamöterna Marie-Louise
Holmberg, Margareta Lindhagen, Ulrika Lindmark och Christian Sjöstrand.
Föredragande: Cecilia Hedenström
Kopia till CSN

