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beslutade den 8 juni 2012.
Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreskriver med stöd av
2 kap. 21 och 26 §§ samt 6 kap. 9 § studiestödsförordningen (2000:655)
i fråga om nämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:6) om
studiehjälp1
dels att 6 kap. 1 och 5 §§, 8 kap. 3 § samt 9 kap. 4 § ska ha följande
lydelse,
dels att det i författningen ska införas en ny paragraf, 6 kap. 3 a §,
samt närmast före 6 kap. 3 a § en ny rubrik av följande lydelse.
CSN beslutar också att de allmänna råden närmast efter 3 kap. 4 §
ska ha följande lydelse.
3 kap.
-----------------------------------------------För tillämpning av bestämmelserna i 3 kap. meddelar CSN följande
allmänna råd
Om den studerande gör ett uppehåll i sina studier på grund av
byte av läroanstalt eller utbildning, görs en ny beräkning av tiden
som berättigar till studiehjälp. Detta gäller om uppehållet är längre än
14 kalenderdagar. I annat fall kan studieuppehållet jämställas med
studietid.
Uppehållet räknas från och med första dagen i studieuppehållet
till och med dagen innan studierna återupptas. Allmänna lovdagar ska
dock inte räknas med när uppehållets längd beräknas. Uppehållet i
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studierna ska anses vara i följd, även om det finns allmänna
lovdagar under perioden.
-----------------------------------------------6 kap.
1 § Bestämmelser om studiehjälp under sjukdom, vid ledighet
för tillfällig vård av barn, vid ledighet för vård av närstående och
vid ledighet i samband med att ett barn under 18 år har avlidit
finns i 2 kap. 10 § studiestödslagen (1999:1395), samt i 2 kap. 18–
21 §§ studiestödsförordningen (2000:655).
Ledighet i samband med att ett barn har avlidit
3 a § En studerande som är förälder till ett barn som inte har fyllt
18 år har rätt att behålla studiehjälpen vid frånvaro från den
verksamhet som ingår i utbildningen i samband med att barnet
har avlidit. Med förälder likställs personer som enligt 11 kap. 4–
5 §§ socialförsäkringsbalken ska likställas med föräldrar i fråga
om rätt till tillfällig föräldrapenning.
Den studerande har rätt att behålla studiehjälpen under högst
14 kalenderdagar och enligt de övriga villkor som anges i 13 kap.
31 f § socialförsäkringsbalken.
5 §2 Om den studerande är frånvarande från undervisningen,
ska han eller hon kunna styrka orsaken till frånvaron. Vid sjukdom
kan frånvaron styrkas med ett läkarintyg. Vid tillfällig vård av
barn eller vid ledighet i samband med att ett barn under 18 år har
avlidit, kan frånvaron styrkas genom ett intyg 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.
Vid studier i Sverige är det läroanstalten som initialt ska
bedöma om den studerandes frånvaro beror på de
omständigheter som anges i 2–4 §§. Vid studier utomlands görs
motsvarande bedömning av CSN.
Bestämmelser om rapportering till CSN finns i 8 och 9 kap.
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3 § Vid studier utomlands ska den som tar emot studiehjälp
även anmäla till CSN om den studerande
1. är frånvarande från studierna, eller
2. minskar sin studietakt och detta medför att han eller hon
inte längre har rätt till studiehjälp.
Anmälan ska även göras när studierna återupptas eller om
studietakten ökar så att den studerande återigen har rätt till
studiehjälp.
9 kap.
4 § En läroanstalt ska lämna uppgifter om
1. studerande som börjar på en utbildning eller som byter
utbildning,
2. studerande som har annan studietakt än heltid och
studerande som har individuell kursstart och/eller kursslut, och
3. studerande som har varit frånvarande från den verksamhet
som ingår i utbildningen av annat skäl än egen sjukdom, tillfällig
vård av barn, ledighet i samband med att ett barn under 18 år har
avlidit eller ledighet för vård av närstående.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2012.
På Centrala studiestödsnämndens vägnar

CHRISTINA GELLERBRANT HAGBERG

Nils Andersson
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