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Föreskrifter om ändring i Centrala studiestödsnämn
dens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1)
om beviljning av studiemedel;

CSNFS
2002:11
Studiemedel
Utkom från trycket
den 28 juni 2002

beslutade den 27 juni 2002.
Med stöd av 3 kap. 8 och 14 §§ studiestödsförordningen (2000:655)
föreskriver Centrala studiestödsnämnden (CSN) i fråga om nämn
dens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1)1 om beviljning av
studiemedel
dels att 8 kap. 9, 10 och 11 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i författningen ska införas ett nytt kapitel, 5 a kap. och
en ny paragraf, 8 kap. 11 b §, samt närmast före 8 kap. 11 b § en ny
rubrik av följande lydelse.
CSN meddelar också att de allmänna råden till 8 kap. 11 § ska ha
följande lydelse.

5 a kap.

Rätt till studielån med hänsyn till den studerandes ålder

1 § Bestämmelser om rätt till studielån med hänsyn till den stude
randes ålder finns i 3 kap. 9 § studiestödslagen (1999:1395) och i 3
kap. 8 § studiestödsförordningen (2000:655).
2 § Vid en bedömning av rätten till studielån enligt 3 kap. 9 §
studiestödslagen (1999:1395) ska enbart tid med studielån beaktas.
3 § Den studerande anses ha fått studielån under en sammanhäng
ande period om han eller hon fått studielån under minst en vecka
under varje, på varandra följande kalenderhalvår.
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Senast ändrad CSNFS 2002:10.
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8 kap.
9 § En studerande i Sverige eller i något annat nordiskt land eller
inom ramen för ett utbytesprogram kan i vissa fall få merkostnads
lån för dubbel bosättning, om den studerande, förutom en bostad
på hemorten i Sverige, även har behov av en bostad på studieorten.
För att få merkostnadslån krävs att den studerande
1. har vårdnaden om barn under 18 år, eller
2. stadigvarande bor med eget, makes eller makas eller sambos
barn, som är
a) under 18 år, eller
b) i åldern 18-20 år och går i grundskolan, gymnasieskolan eller
annan jämförlig grundutbildning på hemorten.
Lån kan lämnas med högst
a) 1,26 procent av prisbasbeloppet per kalendervecka, eller
b) 1,26 procent av prisbasbeloppet per kalendervecka i genom
snitt under studiestödsperioden.

10 § En studerande som enligt kursplan läser på distans i Sverige
kan få lån för enstaka övernattningar på studieorten om förutsätt
ningarna i 9 § första stycket är uppfyllda.
Lån kan lämnas med högst
a) 300 kronor per övernattning, dock med högst 1,26 procent av
prisbasbeloppet per kalendervecka, eller
b) 300 kronor per övernattning, dock med högst 1,26 procent av
prisbasbeloppet per kalendervecka, i genomsnitt under studiestöds
perioden.

11 § En studerande som inte bor på studieorten kan få merkostnads
lån för resor mellan hemmet och läroanstalten om han eller hon
1. är bosatt i och studerar i Sverige, eller
2. är bosatt i Sverige och studerar i ett annat nordiskt land.
För att lån ska kunna lämnas för kostnader för lokala resor på
hemorten och studieorten ska reseavståndet vara minst två kilome
ter på respektive ort.
Lån kan lämnas med
1. den del av den totala resekostnaden som överstiger 0,34 pro
cent av prisbasbeloppet per kalendervecka, dock högst 1,26 pro
cent av prisbasbeloppet per kalendervecka, eller
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2. den del av den totala resekostnaden som överstiger 0,34
procent av prisbasbeloppet per kalendervecka i genomsnitt under
studiestödsperioden, dock högst 1,26 procent av prisbasbeloppet
per kalendervecka i genomsnitt under studiestödsperioden.
Beräkningen av resekostnaden görs utifrån resor med allmänna
kommunikationer. Resan ska göras till en rimlig kostnad och till
gängliga rabattmöjligheter ska utnyttjas. Om allmänna kommunika
tioner saknas och resan måste göras med egen bil, beräknas kost
naden till 16 kronor per mil. Kostnaden kan även beräknas för resor
med egen bil om det finns omständigheter som gör att allmänna
kommunikationer inte kan nyttjas utan olägenhet.
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------------------Till 11 § meddelar CSN följande allmänna råd
Om allmänna kommunikationer saknas för en del av färdvägen mel
lan hemmet och läroanstalten kan kostnaden för resor med egen bil
beräknas för färdvägen till närmaste station eller hållplats.
Även om allmänna kommunikationer finns bör kostnaden beräk
nas för resor med bil om
1. tidtabellen för de allmänna kommunikationer som finns inte stäm
mer i förhållande till den studerandes restider till och från undervis
ningen,
2. resor med allmänna kommunikationer måste startas orimligt ti
digt eller avslutas orimligt sent,
3. den studerande har styrkta medicinska skäl för att resa med egen
bil,
4. den som är ensamstående förälder inte kan kombinera restiderna
till och från undervisningen med de tider som hans eller hennes
barn ska lämnas till och hämtas från barnomsorgen. Som ensamstå
ende förälder jämställs även en förälder vars make, maka eller sambo
inte har möjlighet att dagligen hjälpa till med olika göromål som
gäller barnens passning, eller om
5. den studerande gör en betydande tidsvinst genom att resa med
egen bil jämfört med att resa med allmänna kommunikationer.
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Gemensamma bestämmelser för merkostnadslån för dubbel
bosättning och resor vid studier i Sverige eller i något annat
nordiskt land
11 b § För den som under samma studiestödsperiod har rätt till
merkostnadslån både för dubbel bosättning och resor vid studier i
Sverige eller i något annat nordiskt land lämnas båda lånen enligt
samma beräkningssätt.

Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då
författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i nämndens
författningssamling.

På Centrala studiestödsnämndens vägnar

BJÖRN MÅRTENSSON

Nils Andersson
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