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beslutade den 8 juni 2007.
Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreskriver med stöd av
3 kap. 13 och 25 §§ studiestödsförordningen (2000:655) i fråga om
nämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1)1 om beviljning
av studiemedel att 8 kap 14 § samt 12 kap. 8 och 22 §§ ska ha följande
lydelse.
CSN beslutar också att de allmänna råden närmast efter 8 kap.
10 § ska ha följande lydelse.

8 kap
14 §2 För studier som helt eller delvis är förlagda utomlands kan en
studerande få merkostnadslån för personförsäkring. Det krävs dock
att studierna pågår under minst fem veckor utomlands.
Lån kan lämnas för en period om antingen sex eller tolv månader
och med högst det belopp som beslutats av CSN efter förhandling
med den försäkringsgivare som CSN har avtal med.
Om försäkringen tecknas genom den försäkringsgivare som CSN
har avtal med betalas lånet, vid studier utomlands, direkt till
försäkringsgivaren.
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Senast ändrad CSNFS 2007:4.
Senaste lydelse CSNFS 2006:6.
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12 kap.
8 § Studiemedel för distansstudier lämnas endast om det finns
synnerliga skäl.
---------------Till 3 kap. 23 § 1 studiestödsförordningen (2000:655) medde
lar CSN följande allmänna råd
Om en studerande söker studiemedel för att, utan avbrott,
fortsätta en gymnasial utbildning som han eller hon tidigare på
börjat med studiehjälp bör motsvarande studier inte med lika
stor fördel anses kunna bedrivas i Sverige. Detsamma gäller om
den studerande skulle ha haft rätt till studiehjälp för utbildningen
om han eller hon sökt sådant stöd.
---------------22 §3 Studielån lämnas med de belopp som anges för varje land
i bilaga 4.
Studielån för distansstudier enligt 8 § lämnas med det belopp
som gäller för det land där den studerande är bosatt.
—————————
Denna författning träder i kraft den 1 juli 2007.
På Centrala studiestödsnämndens vägnar

KERSTIN BORG WALLIN
Henrik Strömberg Croné
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Senaste lydelse CSNFS 2002:16.

