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beslutade den 13 december 2010.
Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreskriver med stöd av
2 kap. 21 § studiestödsförordningen (2000:655) att 6 kap. 3–5 §§
nämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:6) om studiehjälp1 ska ha följande lydelse.

6 kap.
3 § En studerande som är förälder har rätt att behålla studiehjälpen
vid frånvaro från undervisningen för tillfällig vård av barn. 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.
Den studerande har rätt att behålla studiehjälpen i situationer som
anges i 13 kap. socialförsäkringsbalken.
Den studerande får behålla studiehjälpen under den längsta tid
per kalenderår och barn som anges i 13 kap. socialförsäkringsbalken.
4 § Den studerande har rätt att behålla studiehjälpen vid frånvaro
för vård inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller
Schweiz av en svårt sjuk närstående enligt 47 kap. 3, 4 och 13 §§
socialförsäkringsbalken. Det villkor som anges i 47 kap. 3 § första
stycket 1 socialförsäkringsbalken gäller dock inte. Den studerande får
behålla studiehjälpen i högst det antal dagar som anges i 47 kap.
socialförsäkringsbalken.
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5 § Om den studerande är frånvarande längre än 14 kalenderdagar i följd, ska han eller hon kunna styrka orsaken till frånvaron. Vid sjukdom kan frånvaron styrkas genom ett läkarintyg
och vid tillfällig vård av barn genom ett intyg på att orsaken till
frånvaron är sådan som anges i 13 kap. socialförsäkringsbalken.
Vid vård av en svårt sjuk närstående ska frånvaron styrkas genom
ett samtycke från den sjuke enligt 47 kap. 3 § första stycket 3 och
andra stycket socialförsäkringsbalken samt ett läkarutlåtande
enligt 110 kap. 25 § första stycket samma balk.
Frånvaron räknas från och med den första frånvarodagen till
och med dagen innan studierna återupptas. Allmänna lovdagar
ska inte räknas som frånvarotid. Frånvaron anses vara i följd
även om det finns allmänna lovdagar i perioden.
Vid frånvaro som är längre än 14 kalenderdagar i följd är det,
för studier i Sverige, läroanstalten som ska bedöma om den
studerandes frånvaro beror på de omständigheter som anges i
2–4 §§. För studier utomlands görs motsvarande bedömning av
CSN.
Bestämmelser om rapportering till CSN finns i 8 och 9 kap.
________________
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2011.
På Centrala studiestödsnämndens vägnar

KERSTIN BORG WALLIN
Nils Andersson
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