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

beslutade den 5 april 2006. 

Med stöd av 1 § förordningen (2005:55) om elektronisk överföring 
av ansökningar om studiemedel samt 3 kap. 36 § studiestödsförord
ningen (2000:655)1, föreskriver Centrala studiestödsnämnden (CSN) i 
fråga om nämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1)2 om 
beviljning av studiemedel att 15 kap. 2 - 2 b §§ och bilaga 6 ska ha 
följande lydelse. 

15 kap. 

2 §3 Ansökan om studiemedel görs på den manuella eller elektro
niska blankett som CSN bestämmer. Vid elektronisk överföring ska 
den webbplats på Internet som CSN anvisar användas. 

Ansökan om merkostnadslån för studier i Sverige görs på särskild 
manuell blankett. 

2 a §4 Ansökan om studiemedel får göras elektroniskt om 
1. den studerande är myndig och inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § 
föräldrabalken, och 
2. ansökan avser studiemedel för studier i Sverige utom merkostnads
lån. 

1 Förordningen senast ändrad 2006:110. 
2 Senast ändrad CSNFS 2005:17. 
3 Senaste lydelse CSNFS 2005:12. 
4 Senaste lydelse CSNFS 2005:4. 
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CSNFS 2006:1
 2 b §5 En elektronisk ansökan om studiemedel ska skrivas under 
med hjälp av en e-legitimation som 
1. uppfyller kraven i avsnitt 5.9 Grundläggande vägledning för 
myndigheternas användning av e-legitimationer och elektroniska 
underskrifter (e-nämnden 04:02) i dess lydelse den 23 maj 2005, 
och 
2. har utfärdats av någon av dem som anges i bilaga 6. 

————————— 

Denna författning träder i kraft, i fråga om 15 kap. 2 och 2 a §§ 
den 22 maj 2006 och i övrigt den 1 juni 2006. 

På Centrala studiestödsnämndens vägnar 

KERSTIN BORG WALLIN 

Gunnel Wadsten 

5 Senaste lydelse CSNFS 2005:4. 2 



Utfärdare av e-legitimationer CSNFS 2006:1 
Bilaga 66 

Handelsbanken 
Föreningssparbanken 
Ikanobanken 
Skandiabanken 
Danske bank inklusive nedanstående provinsbanker 

Bohusbanken, Hallands Provinsbank, Skånes Provinsbank, 
Smålandsbanken, Sundsvallsbanken, Sörmlands 
Provinsbank, Närkes Provinsbank, Upplandsbanken, 
Värmlands Provinsbank, Västmanlands Provinsbank, 
Älvsborgs Provinsbank, Östgöta Enskilda Bank 

Länsförsäkringar Bank 
Sparbanken Finn 
Sparbanken Gripen 
Nordea 
Telia 

6 Bilagan införd CSNFS 2005:4. 3 


