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Klagande

NN

Det överklagade beslutet

Centrala studiestödsnämndens
(CSN) beslut den 16 juli 2012

Saken

Ledighet för vård av närstående

Nämndens beslut
Nämnden beslutar att NN ska anses ha anmält vården till CSN när den inleddes. Den
ankommer på CSN att pröva ärendet med den förutsättningen.
Nämndens beslut får enligt 6 kap. 11 § studiestödslagen inte överklagas.
-------------------------------------------Ärendet
NN – som var beviljad studiemedel för studier i Storbritannien läsåret 2011/2012 till
och med den 24 juni 2012 – anmälde den 2 maj 2012 studieavbrott från och med den
23 april 2012 och bifogade ett intyg från universitetet om uppehåll i studierna på
grund av sjukdom i familjen. NN inkom senare med läkarintyg med mera.
CSN beslutade den 16 juli 2012 att inte godkänna perioden av ledighet för vård av
närstående. CSN anförde följande. Vården måste anmälas när den inleds. Eftersom
studiemedel beviljas per vecka innebär det att vården måste anmälas senast den
sjunde dagen från och med den dag då vården inleds.
NN överklagade beslutet den 3 augusti 2012 och beskrev alla de praktiska ärenden
som måste genomföras för att i en pressad situation ta ledigt från studierna i
Storbritannien, skaffa erforderliga intyg och ta sig till Tyskland för att vårda den
närstående. NN begärde att det vid försummelse av sjudagarsregeln ska ske en
prövning av om anmälan ändå gjorts skyndsamt.
CSN överlämnade ärendet utan yttrande den 14 augusti 2012.
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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.

Nämndens bedömning
Bestämmelsen i 3 kap. 32 e § studiestödsförordningen ska inte läsas så bokstavligt
att rätten till studiemedel bortfaller om inte den studerande anmäler vården i samma
stund som den inleds. Det finns inte heller någon regel att vården måste anmälas
senast den sjunde dagen från och med den dag då vården inleds. Beroende på
omständigheterna måste det däremot finnas ett visst utrymme för att även en
anmälan som kommer in i efterhand ska godtas.
I det här fallet finns omständigheter som talar för att godta anmälan trots att den
kommit in förhållandevis långt i efterhand, till exempel att studierna bedrevs
utomlands och att vården skulle ske i ett tredje land. Sammantaget får NN anses ha
anmält vården när den inleddes.
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