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Med stöd av 3 kap. 5, 6, 11, 14 och 25 §§ studiestödsförordningen
(2000:655)1, föreskriver Centrala studiestödsnämnden (CSN) i fråga
om nämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1)2 om
beviljning av studiemedel
dels att 6 kap. 6 § samt 12 kap. 13 § ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 4 kap. 14, 17, 18 och 19 §§ ska ha
följande lydelse:
Krav på resultat från tidigare studier i utbildning som hör till
grupp 1 (rubriken närmast före 4 kap. 14 §),
Krav på resultat från tidigare studier i utbildning som hör till
grupp 2 (rubriken närmast före 4 kap. 17 §),
Krav på resultat från tidigare studier i utbildning som hör till
grupp 3 (rubriken närmast före 4 kap. 18 §), och
Krav på resultat från tidigare studier i eftergymnasial utbildning
utomlands (rubriken närmast före 4 kap. 19 §),
dels att 3 kap. 9 § samt 8 kap. 10 och 11 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i 4 kap. ska införas en ny paragraf, 13 a §, av följande
lydelse.
CSN beslutar också att det ska införas ett nytt allmänt råd till
4 kap. 10 § samt närmast före det allmänna rådet en ny rubrik av
följande lydelse.
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3 kap.
9 §3 En studerande anses bedriva heltidsstudier om studietakten
bedöms som heltidsstudier i studielandet.

4 kap.
---------------------------Till 10 § meddelar CSN följande allmänna råd
Studiernas uppläggning
Om en studerande med hänsyn till studiernas uppläggning
inte kan redovisa tillräckliga studieresultat kan detta i vissa fall
accepteras. Detta gäller till exempel om kurser löper över längre
tid och det på grund av detta inte går att redovisa några
studieresultat för den aktuella beviljningsperioden.
Byte av utbildning
Om en studerande inte kan redovisa tillräckliga studieresultat,
bör nya studiemedel ändå kunna beviljas om den studerande
byter kurs eller utbildning och om studiehindren därmed måste
anses vara undanröjda. En förutsättning är att de nya studierna
har ett annat innehåll än de tidigare studierna.
Avbrutna studier
Om en studerande avbryter en eller flera kurser och avbrotten
medför att kraven på studieresultat inte uppfylls, finns möjlighet
att i vissa fall ta hänsyn till studieprestationerna i de avbrutna
kurserna. Läroanstalten bör i dessa fall kunna intyga att studierna
bedrivits med viss framgång under tiden fram till avbrottet.
---------------------------13 a § De krav på resultat från tidigare studier som anges i
14-18 §§, avser studier i utbildning som hör till grupp 1, grupp 2
respektive grupp 3, oavsett om utbildningen som ansökningen
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Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

om studiemedel avser hör till grupp 1, 2 eller 3, eller om den avser
eftergymnasial utbildning utomlands. På samma sätt gäller kraven
på resultat i 19-22 §§ från tidigare studier i eftergymnasial
utbildning utomlands, oavsett om ansökningen om studiemedel
gäller fortsatta eftergymnasiala studier utomlands eller studier i
utbildning som hör till grupp 1, 2 eller 3.

8 kap.
10 §4 En studerande som enligt kursplan läser på distans i Sverige
kan få lån för enstaka övernattningar på studieorten om
förutsättningarna i 9 § första stycket är uppfyllda.
Lån kan lämnas med ett belopp som motsvarar högst
1) 0,8 procent av prisbasbeloppet per övernattning, dock
med högst 1,26 procent av prisbasbeloppet per kalendervecka,
eller
2) 0,8 procent av prisbasbeloppet per övernattning, dock
med högst 1,26 procent av prisbasbeloppet per kalendervecka, i
genomsnitt under studiestödsperioden.
11 § 5 En studerande som inte bor på studieorten kan få
merkostnadslån 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
kilometer på respektive ort.
Lån kan lämnas med
1. den del av den totala resekostnaden som överstiger 0,34
procent av prisbasbeloppet per kalendervecka, dock högst 1,26
procent av prisbasbeloppet per kalendervecka, eller
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 prisbasbe
loppet per kalendervecka i genomsnitt under studiestödsperio
den.
Beräkningen av resekostnaden görs utifrån resor med
allmänna kommunikationer. Resan ska göras till en rimlig kostnad
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och tillgängliga rabattmöjligheter ska utnyttjas. Om allmänna
kommunikationer saknas och resan måste göras med egen bil,
beräknas kostnaden till 17 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.
—————————
Denna författning träder i kraft, i fråga om 8 kap. 10 § den
1 juli 2005 och i övrigt två veckor efter den dag då författningen
enligt uppgift på den utkom från trycket i nämndens författ
ningssamling.
På Centrala studiestödsnämndens vägnar

BJÖRN MÅRTENSSON
Carl-Johan Stolt
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