Centrala studiestödsnämndens
författningssamling
ISSN 0347-3066

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

CSNFS
2005:12
Studiemedel
Utkom från trycket
den 23 december 2005

beslutade den 15 december 2005

Med stöd av 3 kap. 11 d, 14, 25, 33 a, 36 och 37 §§ samt 6 kap. 2 §
studiestödsförordningen (2000:655)1 , föreskriver Centrala studiestöds
nämnden (CSN) i fråga om nämndens föreskrifter och allmänna råd
(CSNFS 2001:1)2 om beviljning av studiemedel
dels att 8 kap. 6 § och 12 kap. 21 § ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före de upphävda 8 kap. 6 § och 12 kap.
21 § ska utgå,
dels att 7 kap. 3 och 4 §§, 12 kap. 3–5 §§, 15 kap. 2 och 3 §§, 17 kap.
2 § samt rubrikerna närmast före det allmänna rådet närmast före
12 kap. 3 §, närmast före 12 kap. 3 § och närmast före 15 kap. 3 § ska
ha följande lydelse,
dels att rubrikerna närmast före 12 kap. 2 § ska ersättas med rubriken
”Antagning m.m.”,
dels att det i författningen ska införas två nya kapitel, 6 a kap. och
13 a kap., fem nya paragrafer, 7 kap. 3 a § och 12 kap. 6–6 c §§ samt
närmast före 12 kap. 4–6 c §§ nya rubriker, av följande lydelse.
CSN beslutar också att de allmänna råden till 12 kap. 5 och 21 §§
ska upphöra att gälla samt att det närmast före 12 kap. 3 § ska införas
ett nytt allmänt råd av följande lydelse.
Till följd av ändringarna ska författningens ingress ha följande
lydelse.
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Förordningen senast ändrad 2005:1185.
Senast ändrad 2005:9.
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Med stöd av 3 kap. 1, 4–6, 8, 11, 11 d, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 33,
33 a, 34, 36, 37 och 39 §§ och 6 kap. 2, 7 och 10 §§ studiestöds
förordningen (2000:655), 1 § förordningen (2005:55) om elektronisk
överföring av ansökningar om studiemedel samt regeringens
beslut den 1 mars 2001 (U2000/4833/ST) och den 13 december
2001 (U2001/4474/ST), meddelar Centrala studiestödsnämnden
(CSN) följande föreskrifter och allmänna råd.

6 a kap. Tilläggsbidrag
Bestämmelser i lag och förordning
1 § Bestämmelser om tilläggsbidrag finns i 3 kap. 13 a och
13 b §§ studiestödslagen (1999:1395), samt i 3 kap. 11 a–11 d §§
studiestödsförordningen (2000:655).
Fördelning av tilläggsbidrag
2 § Bestämmelser om fördelning av tilläggsbidraget när
vårdnadshavarna är folkbokförda på olika adresser och barnet är
folkbokfört hos en av dem finns i 3 kap. 11 d § studiestöds
förordningen (2000:655).
Bestämmelser om fördelning av tilläggsbidraget i andra
situationer än den som avses i första stycket finns i 3 och 4 §§.
Tilläggsbidrag lämnas till en vårdnadshavare
3 § När båda vårdnadshavarna studerar får tilläggsbidrag för
ett barn lämnas till endast en av dem.
Överenskommelser om tilläggsbidrag
4 § Vårdnadshavarna får komma överens om att tilläggs
bidraget ska lämnas till den andre vårdnadshavaren.
Beslut enligt första stycket som innebär att tilläggsbidraget
ska lämnas till den andre vårdnadshavaren ska endast avse
kalenderveckor för vilka bidraget inte har betalats ut.
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5 § En överenskommelse mellan två vårdnadshavare enligt
3 kap. 11 d § studiestödsförordningen (2000:655) eller 4 § om att
tilläggsbidraget ska lämnas till den andre vårdnadshavaren måste
gälla alla kalenderveckor som båda vårdnadshavarna beviljats
studiemedel för.

7 kap.
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3 § Bedömningen av om en studerande har haft den inkomst
som krävs enligt 3 kap. 12 § första stycket studiestödsför
ordningen (2000:655) ska avse en tidsperiod på tolv kalender
månader närmast före den kalendermånad då studierna påbörjas.
Om den studerande gjort ett studieuppehåll på minst ett år
anses studierna ha påbörjats efter detta studieuppehåll. Om det
finns särskilda skäl bortses från studieuppehållet.
3 a § Bedömningen av om en studerande har haft den inkomst
som krävs enligt 3 kap. 12 § andra stycket studiestödsför
ordningen (2000:655) ska avse en av följande tidsperioder:
1. Den senaste tidsperioden på tolv kalendermånader i följd
då den studerande inte har fått föräldrapenning.
2. En senare tidsperiod på tolv kalendermånader i följd än
den som avses i punkten 1. Denna tidsperiod får dock inte
avslutas senare än kalendermånaden före den kalendermånad
då studierna påbörjas.
4 § Beräkning av inkomst av tjänst och näringsverksamhet ska
göras enligt reglerna i kommunalskattelagen (1928:370) för
inkomst fram till och med år 2000, och för tid därefter enligt
inkomstskattelagen (1999:1229). Det som i dessa lagar sägs om
beskattningsår ska i stället avse den tolvmånadersperiod som
avses i 3 eller 3 a §.

12 kap.
Bosättning i Sverige
---------------------------Till 3 kap. 23 § studiestödslagen (1999:1395) meddelar CSN
följande allmänna råd
En studerande bör anses vara bosatt i Sverige om han eller
hon uppfyller kraven i 2 kap. 1 § socialförsäkringslagen
(1999:799).
---------------------------Gemenskapsrätten m.m.
3 § Tillämpningen av bestämmelserna om bosättning i detta
kapitel kan begränsas av gemenskapsrätten inom Europeiska
unionen (EU) eller inom Europeiska ekonomiska samarbets

3

CSNFS 2005:12

området (EES) eller avtal om social trygghet som ingåtts med
andra stater.
Statsanställda
4 § Den som av en statlig arbetsgivare sänds till ett annat land
för arbete för arbetsgivarens räkning ska anses vara bosatt i
Sverige under hela utsändningstiden om han eller hon tidigare
någon gång varit bosatt i Sverige.
När en annan stat som arbetsgivare sänder en person till
Sverige för arbete för arbetsgivarens räkning ska den personen
inte anses vara bosatt i Sverige.
Biståndsarbetare m.fl.
5 § En i Sverige bosatt person som lämnar landet för arbete för
arbetsgivarens räkning ska fortfarande anses vara bosatt här,
om han eller hon är anställd av
1. ett svenskt trossamfund eller ett organ som är knutet till ett
sådant samfund, eller
2. en svensk ideell organisation som bedriver bistånds
verksamhet.
Första stycket gäller endast om utlandsvistelsen kan antas
vara längst fem år.
Utlandsstuderande m.fl.
6 § En person som uppfyller kravet på två års bosättning i 3 kap.
23 § studiestödslagen (1999:1395) när han eller hon lämnar landet
för att studera i ett annat land ska fortfarande anses vara bosatt
i Sverige så länge han eller hon genomgår en studiestöds
berättigande utbildning eller har utbildningsbidrag för
doktorander.
Den som kommer till Sverige för att studera ska inte anses
vara bosatt här. Detta gäller dock inte den som har utbildnings
bidrag för doktorander.
Av 3 kap. 25 § studiestödslagen framgår att studiemedel inte
kan lämnas till den som har eller har haft utbildningsbidrag för
doktorander. Vad som i första och andra styckena sägs om
personer som har utbildningsbidrag för doktorander innebär dock
att familjemedlemmar till dessa kan anses bosatta i Sverige i
enlighet med vad som anges i 6 c §.
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6 a § En svensk medborgare som är bosatt i utlandet på grund
av sjukdom ska fortfarande anses vara bosatt i Sverige om han
eller hon tidigare någon gång har varit bosatt i Sverige.
Synnerliga skäl
6 b § Andra personer än de som anges i 4–6 a §§ anses vara
bosatta i Sverige om det finns synnerliga skäl.
Familjemedlemmar
6 c § Vad som sägs om personer som avses i 4–6 b §§ gäller
även medföljande make samt barn som inte fyllt 18 år. Med make
likställs den som utan att vara gift med den utsände lever
tillsammans med denne, om de tidigare har varit gifta eller
gemensamt har eller har haft barn.

13 a kap. Studiefinansiering från ett annat land
1 § Bestämmelser om studiefinansiering från ett annat land
finns i 3 kap. 25 § studiestödslagen (1999:1395) och 3 kap. 33 a §
studiestödsförordningen (2000:655).
2 § Med utländsk studiefinansiering enligt 3 kap. 25 §
studiestödslagen (1999:1395) och 3 kap. 33 a § studiestödsför
ordningen (2000:655) menas
1. när det gäller studiemedel i form av studielån respektive
studiebidrag som lämnas enligt 3 kap. 24 § andra stycket första
meningen studiestödsförordningen, endast sådan studie
finansiering som är avsedd för samma ändamål, och
2. när det gäller studiemedel i form av merkostnadslån enligt
3 kap. 24 § andra stycket andra meningen samma förordning,
endast sådan studiefinansiering som har lämnats för samma
kostnader.

15 kap.
2 §3 Ansökan om studiemedel görs på den manuella eller
elektroniska blankett som CSN bestämmer. Vid elektronisk
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överföring ska den webbplats på Internet som CSN anvisar
användas.
Ansökan om merkostnadslån för studier i Sverige görs på
särskild manuell blankett. Ansökan om tilläggslån kan göras på
särskild manuell blankett.
Ansökan om tilläggsbidrag eller studielån4
3 §5 Utöver tidigare beviljat studiebidrag får tilläggsbidrag och
studielån lämnas mer än fyra veckor retroaktivt, dock tidigast
från beviljningsperiodens början, om ansökan kommer in senast
den sista dagen i beviljningsperioden.

17 kap.
2 § Återbetalning av studiemedel enligt 6 kap. 2 § studie
stödslagen (1999:1395) av hela eller delar av studiemedlen får
alltid ske om den studerande meddelar detta inom 30 dagar från
det att han eller hon fick studiemedlen. Meddelande kan
undantagsvis lämnas även efter längre tid.
Studiemedel som betalas tillbaka på detta sätt kan endast
avse ett belopp som motsvarar studiemedel, studielån eller
tilläggsbidrag för en eller flera hela kalenderveckor. Beloppet ska
vara insatt på CSN:s konto senast inom samma tid som anges i
första stycket eller senast två veckor efter det att den studerande
lämnat meddelandet.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande för studiemedel som avser tid
före ikraftträdandet.
På Centrala studiestödsnämndens vägnar

JOHNNY ANDERSSON
Anna Sjöstrand
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