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beslutade den 14 december 2009.

Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreskriver med stöd av
3 kap. 33 § studiestödsförordningen (2000:655) att 13 kap. 2 och 4 §§
nämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning
av studiemedel1 ska ha följande lydelse.
CSN beslutar också att 15 kap. 1 § samt författningens ingress ska
ha följande lydelse.
Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreskriver följande med stöd
av 3 kap. 1, 4–6, 8, 11, 11 d, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 33, 33 a, 34, 36, 36 a, 37
och 39 §§ och 6 kap. 2, 7 och 10 §§ studiestödsförordningen
(2000:655).
Till föreskrifterna meddelar CSN följande allmänna råd.

13 kap.
2 § En studerande har under vissa förutsättningar rätt att behålla
sina studiemedel när han eller hon avstår från studier för tillfällig vård
av barn.
Vid bedömningen av om en studerande har rätt att behålla sina
studiemedel tillämpas följande bestämmelser i 4 kap. lagen (1962:381)
om allmän försäkring:
1. 2 § för personer som vid tillämpningen ska jämställas med barns
föräldrar och därmed har rätt att behålla sina studiemedel,
2. 10–11 b §§ för de omständigheter under vilka en studerande har
rätt att behålla sina studiemedel, och
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3. 12 § för den längsta tid per kalenderår som studiemedel får
behållas för tillfällig vård av barn. Vid tillämpningen av tiden i
paragrafen gäller dels tolv veckor i stället för 60 dagar, dels två
veckor i stället för tio dagar.
4 § En studerande har rätt att behålla sina studiemedel när han
eller hon avstår från studier för vård av en svårt sjuk närstående
i Sverige enligt 4 § lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet
för närståendevård. Studiemedlen får behållas i högst 48 veckor
för vård av en person som avses i 4 § första stycket andra och
tredje meningarna, och i högst 20 veckor för varje annan person
som vårdas.

15 kap.
1 §2 Bestämmelser om ansökan med mera finns i 3 kap. 29 §
studiestödslagen (1999:1395), samt i 3 kap. 36–37 §§ studiestödsförordningen (2000:655).
—————————
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2010. De nya
bestämmelserna tillämpas även för vård som påbörjats före
ikraftträdandet.

På Centrala studiestödsnämndens vägnar

KERSTIN BORG WALLIN
Jenny Burvall
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Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

