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Förbättrade villkor för studerande föräldrar i samband med att ett
barn har avlidit
Centrala studiestödsnämnden (CSN) tillstyrker förslaget i promemorian om förbättrade
villkor för studerande föräldrar i samband med att ett barn har avlidit. CSN vill dock
lämna följande synpunkter.
CSN ifrågasätter varför bestämmelserna om rätten att behålla studiestöd vid tillfällig
vård av barn och vid vård av en svårt sjuk anhörig regleras olika beroende på om
den studerande har studiemedel eller studiehjälp. Bestämmelser om rätten att behålla
studiemedel vid tillfällig vård av barn och vid vård av närstående finns sedan den
1 juli 2010 i 3 kap. 32 a – 32 b och 32 d – 32 e §§ studiestödsförordningen (2000:655).
CSN får endast meddela föreskrifter för verkställigheten (3 kap. 32 c och 32 f §§
studiestödsförordningen). För studiehjälp har regeringen i 2 kap. 21 § studiestödsförordningen överlåtit till CSN att meddela föreskrifter om den studerandes rätt till
studiehjälp i dessa situationer. Myndighetens föreskrifter återfinns i 6 kap. 3–5 §§
Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:6) om
studiehjälp. Enligt förslaget i promemorian ska rätten att behålla studiemedel när ett
barn har avlidit regleras i studiestödsförordningen medan CSN ska få meddela föreskrifter om rätten att behålla studiehjälp. CSN sätter i fråga varför bestämmelserna
ska regleras på olika nivå.
Enligt förslaget i promemorian bör en studerande anmäla till CSN att han eller hon
avstår från studier i samband med att ett barn har avlidit. En sån anmälan bör kunna
göras i efterhand då den studerande av naturliga skäl kan ha drabbats av en krissituation. CSN noterar att det inte framgår av förslaget inom vilken tid en sådan anmälan
senast ska göras. CSN har full förståelse för att en sådan anmälan borde kunna göras
efter en förhållandevis lång period. Av administrativa skäl anser dock CSN att en
bortre gräns när en sådan anmälan senast ska lämnas borde finnas, t.ex. att anmälan
ska lämnas senast en månad efter utgången av den tidsperiod som beslutet om studiemedel avser.
Beslut om detta remissvar har fattats av generaldirektören Kerstin Borg Wallin efter
föredragning av verksjuristen Monika Haraldsson i närvaro av chefsjuristen
Åke Svensson. I arbetet med remissvaret har även processutvecklare Maria Digre
och Maria Grahn Sillén deltagit.
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