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Med stöd av 3 kap. 2 och 8 §§ studiestödsförordningen (2000:655)1,
föreskriver Centrala studiestödsnämnden (CSN) i fråga om nämndens
föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1)2 om beviljning av stu
diemedel
dels att 1 a kap. och bilaga 3 ska upphöra att gälla,
dels att det i 5 a kap. ska införas fyra nya paragrafer, 4–7 §§, samt
närmast före 5 a kap. 4 § en ny rubrik, av följande lydelse,
dels att det närmast före 5 a kap. 1 § ska införas en ny rubrik ”Be
stämmelser i lag och förordning”, närmast före 5 a kap. 2 § en ny rub
rik ”Tid med studielån” samt närmast före 5 a kap. 3 § en ny rubrik
”Sammanhängande period”.
CSN beslutar att de allmänna råden i 5 kap. ska ha följande lydelse,
samt att ett nytt allmänt råd, av följande lydelse, ska införas under
övergångsbestämmelserna till denna författning.
Till följd av ändringarna ska författningens ingress ha följande
lydelse.
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 §§ studiestödsförordningen
(2000:655) samt 1 § förordningen (2005:55) om elektronisk överföring
av ansökningar om studiemedel, meddelar Centrala studiestöds
nämnden (CSN) följande föreskrifter och allmänna råd.
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Senast ändrad 2005:1185.
Senast ändrad CSNFS 2005:9.
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5 kap. 3
---------------------------Utbildningsbakgrund
Den längsta tid under vilken en studerande har rätt till stu
diemedel för studier på grundskole- respektive gymnasienivå
bör bestämmas med hänsyn till den studerandes utbildnings
bakgrund då han eller hon första gången ansöker om studieme
del på respektive utbildningsnivå.
Färdighetsträning
Med färdighetsträning bör avses utbildning på en nivå som
motsvarar årskurs sex eller lägre i grundskolan.
Tidigare utbildning
Grundskoleutbildning eller motsvarande utbildning
a) Fullständig grundskoleutbildning:
En studerande som redan har en fullständig svensk grund
skoleutbildning bör kunna få studiemedel under högst 40 veckor
för studier på grundskolenivå. Detsamma bör gälla den som har
en motsvarande utbildning.
En grundskoleutbildning bör anses fullständig om den stu
derande har lägst betyget Godkänd efter slutförd kurs i alla obli
gatoriska ämnen eller ämnesblock som finns i grundskolan, med
undantag av ämnena bild, idrott och hälsa, musik samt slöjd.
Betyget 2 i det relativa betygssystemet bör jämställas med
betyget Godkänd.
b) Motsvarande fullständig grundskoleutbildning:
Betyg från grundskolan som avses i andra stycket under a)
bör jämställas med fullständig grundskoleutbildning även om
den studerande inte har studerat i grundskolan eller inte har gått
igenom alla årskurser i grundskolan.
Med utbildning i grundskolan jämställs följande skolformer:
1. specialskolan enligt specialskoleförordningen (1995:401)
förutom utbildning för utvecklingsstörda elever,
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2. fristående grundskola som enligt förordningen (1996:206)
om fristående skolor är ställd under statlig tillsyn,
3. internationell grundskola som enligt förordningen
(1996:1398) om statsbidrag till internationella skolor är ställd un
der statlig tillsyn,
4. grundskoleutbildning vid riksinternatskola som enligt för
ordningen (1991:1080) om riksinternatskolor är ställd under stat
lig tillsyn,
5. grundskoleutbildning vid svensk utlandsskola som enligt
förordningen (1994:519) om statsbidrag till utbildning av
utlandssvenska barn och ungdomar är ställd under statlig till
syn,
6. utbildning på grundskolenivå vid särskilt ungdomshem
enligt förordningen (1983:28) om undervisning av barn och ung
domar som vistas vid särskilda ungdomshem,
7. utbildning på grundskolenivå vid sådant särskilt resurs
center för barn som är synskadade eller gravt språkstörda och
som avses i 10 kap. 3 a § skollagen (1985:1100), samt
8. annan utbildning för vilken medgivande om fullgörande
av skolplikten har lämnats enligt 10 kap. 4 § skollagen.
En studerande som har betyg från någon av skolformerna 1–
8 som motsvarar sådana betyg som avses i andra stycket under
a), bör anses ha motsvarande fullständig grundskoleutbildning.
Bland de skolformer för grundläggande utbildning av barn
och ungdomar som fanns innan grundskolan var helt genom
förd, bör endast realskolan jämställas med grundskolan. Avlagd
realexamen bör anses motsvara fullständig grundskoleutbildning.
Den som har fått minst betyget Godkänd från kommunal eller
statlig vuxenutbildning i samtliga ämnen som ingår i den grund
läggande vuxenutbildningen, bör anses ha motsvarande full
ständig grundskoleutbildning. Betyg från Liber Hermods skola
jämställs med betyg från kommunal och statlig vuxenutbildning.
Den som genom utbildning på folkhögskola har fått kunska
per som motsvarar minst betyget Godkänd i samtliga ämnen som
ingår i den grundläggande vuxenutbildningen på komvux, bör
anses ha motsvarande fullständig grundskoleutbildning.
Utländsk utbildning bör normalt anses motsvara en fullstän
dig svensk grundskoleutbildning om den
1. har omfattat minst nio år på heltid efter sex års ålder, och
2. huvudsakligen har bestått av utbildning i allmänna ämnen.
Utbildning på ett nationellt eller specialutformat program i gym
nasieskolan eller motsvarande utbildning
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a) Nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan:
En studerande som har fullföljt ett nationellt eller special
utformat program i gymnasieskolan bör kunna få studiemedel
under högst 80 veckor för studier på gymnasienivå. Detta bör
gälla även om den studerande har haft ett reducerat program och
oavsett kursbetygen.
Första stycket gäller även för den som har motsvarande ut
bildning.
b) Motsvarande utbildning:
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Ett slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program
i gymnasieskolan bör anses motsvara fullföljd sådan utbildning
även om den studerande inte har studerat i gymnasieskolan eller
gått igenom hela utbildningen i gymnasieskolan. Detsamma bör
gälla för avgångsbetyg från en tre- eller fyraårig linje i gymnasie
skolan eller i gymnasiet.
Ett nationellt eller specialutformat program på en sådan fri
stående skola, riksinternatskola eller svensk utlandsskola som
är ställd under statlig tillsyn, bör anses motsvara sådan utbild
ning i gymnasieskolan.
Ett slutbetyg, eller rätt till slutbetyg, från gymnasial vuxenut
bildning inom kommunal eller statlig vuxenutbildning, bör anses
motsvara ett fullföljt nationellt eller specialutformat program i
gymnasieskolan. Med gymnasial vuxenutbildning bör jämstäl
las utbildning på gymnasial nivå vid Liber Hermods skola.
Den som genom utbildning på folkhögskola har fått kunska
per motsvarande gymnasiekompetens, bör anses ha en utbild
ning som motsvarar ett fullföljt nationellt eller specialutformat
program i gymnasieskolan.
Annan utbildning som inte redan nämnts, men som finns
eller har funnits förtecknad i bilagan, avdelning A 1, till studie
stödsförordningen, bör, utom såvitt avser utbildning på grund
skolenivå, anses motsvara ett nationellt eller specialutformat pro
gram i gymnasieskolan.
Utländsk utbildning bör normalt anses motsvara ett natio
nellt eller specialutformat program i den svenska gymnasiesko
lan om
1. studier bedrivits i sammanlagt tolv år på heltid efter sex års
ålder, och
2. studierna, i de delar som inte kan anses motsvara en full
ständig svensk grundskoleutbildning, bestått av utbildning i all

männa ämnen i minst samma omfattning som kärnämneskurserna
i den svenska gymnasieskolan.
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Tid som inte räknas in
Om en studerande under en studiestödsperiod under en eller
flera hela veckor, beräknade enligt 3 kap. 4 § studiestödsför
ordningen (2000:655) och 2 kap. 2 § dessa föreskrifter, har fått
studiemedel under sjukdom enligt bestämmelserna i 3 kap.
26–32 §§ studiestödsförordningen, bör han eller hon inte anses
ha bedrivit studier under dessa veckor. Dessa veckor bör därför
inte räknas in i de tider som anges i 3 kap. 8 och 9 §§ studie
stödslagen (1999:1395). Detsamma bör gälla för veckor då en
studerande har fått studiemedel vid tillfällig vård av barn eller
vid närståendevård enligt 13 kap. denna författning.
Tiden bör heller inte räknas för en studerande som
1. betalat tillbaka studiemedel enligt bestämmelserna i 6 kap.
2 § studiestödslagen i den ordning som föreskrivs i 17 kap. denna
författning,
2. betalat tillbaka studiemedel som lämnats för samma tid
som den studerande tagit emot andra förmåner enligt 3 kap. 25 §
studiestödslagen,
3. fått beslut om återkrav av studiemedel enligt 5 kap. 1 eller
2 § studiestödslagen. Vid återkrav på grund av för hög inkomst
gäller detta dock bara i fråga om sådan tid för vilken hela det
utbetalade beloppet har återkrävts.
Särskilda skäl
Studiemedel med hänsyn till särskilda skäl får enligt 3 kap.
8 § fjärde stycket studiestödslagen (1999:1395) lämnas i högst
40 veckor. Begränsningen till 40 veckor bör gälla per studienivå.
Särskilda skäl bör anses finnas om en person av arbets
marknadsskäl eller personliga eller andra liknande skäl behöver
fullfölja en utbildning eller behöver vidareutbildning eller annan
breddad utbildning som inte ryms inom återstående antal
studiemedelsveckor.
För att studiemedel ska kunna lämnas med hänsyn till sär
skilda skäl bör det före studiernas början, ha gått viss tid sedan
den studerande hade studiestöd för studier på den aktuella
studienivån.
----------------------------
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5 a kap.
Att inte längre ha studielån
4 § Att en studerande inte längre har studielån enligt 3 kap. 9 §
tredje stycket studiestödslagen (1999:1395) innebär att ingen
skuld av studielån enligt 4 kap. studiestödslagen återstår. Om en
studerande har fått beslut om återkrav av studiemedel enligt
5 kap. och om återkravsskulden inte har betalats helt, ska han
eller hon anses ha studielån.
5 § Prövningen av om en studerande har studielån enligt
3 kap. 9 § tredje stycket studiestödslagen (1999:1395) ska, om
det är till fördel för den studerande, göras med avseende på de
förhållanden som rådde vid början av den pågående samman
hängande perioden med studiemedel. Detta gäller även i det fall
den studerande var yngre än 45 år när perioden med studiemedel
började. Med sammanhängande period med studiemedel menas
att den studerande fått studiemedel under varje, på varandra
följande halvår. Ett uppehåll på högst ett år ska dock godtas om
det berott på sjukdom eller annan oförutsedd händelse.
6 § Veckor med studielån som inte medräknats med hänsyn till
att ingen skuld återstod vid en studiemedelsperiods början, ska
inte heller medräknas om den studerande vid ett senare tillfälle
återkommer i studier.
7 § För att inte längre anses ha studielån enligt 3 kap. 9 § tredje
stycket studiestödslagen (1999:1395) får ingen skuld av studie
lån återstå efter tio veckor av den första studieperiod som ansö
kan avser.
________________
Övergångsbestämmelser
1. Denna författning träder i kraft den 1 juli 2006.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för studiemedel som
avser tid före ikraftträdandet.
3. Vid prövning av rätt till studiebidrag enligt punkten
3 övergångsbestämmelserna till förordningen (2005:619) om änd
ring i studiestödsförordningen ska de upphävda 1 a kap. och
bilaga 3 tillämpas.
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4. Vid tillämpning av punkten 2 i övergångsbestämmelserna
till lagen (2005:613) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
ska med att inte längre ha studielån eller återbetalningspliktiga
studiemedel enligt studiestödslagen (1973:349) samt lagen
(1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa avses att
ingen skuld av sådana studielån eller återbetalningspliktiga stu
diemedel återstår. Om en studerande har fått beslut om återkrav
av studiemedel enligt dessa lagar och om återkravsskulden inte
har betalats helt, ska han eller hon anses ha studielån.
Prövningen av om en studerande har studielån eller återbe
talningspliktiga studiemedel enligt punkten 2 i övergångsbe
stämmelserna till lagen (2005:613) om ändring i studiestödslagen
(1999:1395) görs i enlighet med 5 a kap. 4–7 §§ dessa föreskrifter.
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—————————
Till 4 punkten i övergångsbestämmelserna till förordningen
(2005:619) om ändring i studiestödsförordningen
(2000:655) meddelar CSN följande allmänna råd
Vid tillämpning av punkten 4 i övergångsbestämmelserna till
förordningen (2005:619) om ändring i studiestödsförordningen
(2000:655) bör CSN:s allmänna råd till 3 kap. 8–10 §§ studiestöd
slagen (1999:1395) och 3 kap. 6 och 7 §§ studiestödsförordningen
i dess lydelse före den 1 juli 2006 vara vägledande.
—————————
På Centrala studiestödsnämndens vägnar

JOHNNY ANDERSSON
Carl-Johan Stolt
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