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beslutade den 7 december 2007.
Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreskriver med stöd av
3 kap. 5 § studiestödsförordningen (2000:655) i fråga om nämndens
föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av
studiemedel
dels att 4 kap. 17 och 17 a §§ samt bilaga 1 till författningen ska
upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 4 kap. 17 § ska utgå,
dels att 4 kap. 2, 12, 13 och 13 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 4 kap. 14 § ska lyda ”Krav på resultat
från tidigare studier på högskoleutbildning (utbildning i avdelning
B 2 i bilagan till studiestödsförordningen)” samt att rubriken närmast
före 4 kap. 18 § ska lyda ”Krav på resultat från tidigare studier på
eftergymnasial utbildning som inte är högskoleutbildning (utbildningar
i avdelning B 1 i bilagan till studiestödsförordningen)”.

4 kap.
2 §1 Vid prövning av om studiemedel kan lämnas ska CSN i första
hand pröva studieresultaten från den studerandes senaste beviljningsperiod. Med senaste beviljningsperiod menas den period där
den kalendermässigt senaste veckan som CSN beviljat studiemedel
för finns. Om studieresultaten från en eller flera av den studerandes
beviljningsperioder närmast dessförinnan eller inom den senaste
beviljningsperioden inte har prövats, ska även studieresultaten från
dessa perioder tas med vid prövningen. För en studerande på
eftergymnasial nivå som fått studiemedel i högst 40 veckor enligt 14 a
eller 22 a § ska resultaten från de två senaste beviljningsperioderna
prövas tillsammans.
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Kravet på studieresultat fastställs utifrån det antal veckor
som en studerande har studerat med studiestöd.
12 § Vid prövning av tidigare studieresultat vid studier i Sverige
delas utbildningarna in i
1. högskoleutbildningar (de utbildningar som är placerade i
avdelning B 2 i bilagan till studiestödsförordningen), och
2. övriga eftergymnasiala utbildningar (de utbildningar som
är placerade i avdelning B 1 i bilagan till studiestödsförordningen).
13 §2 När kraven enligt 14–16 §§ fastställs ska veckor med
studiemedel för deltidsstudier räknas om till veckor med studiemedel för heltidsstudier (heltidsveckor). Antalet heltidsveckor
avrundas till närmast lägre heltal.
13 a §3 De krav på resultat från tidigare studier som anges i
14–16 §§ och 18 §, avser högskoleutbildning respektive annan
eftergymnasial utbildning, oavsett om utbildningen som ansökningen om studiemedel avser är högskolestudier eller annan eftergymnasial utbildning, 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 högskoleutbildning
eller annan eftergymnasial utbildning i Sverige.
___________________
1. Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då
författningen enligt uppgift på den kom ut från trycket i nämndens
författningssamling. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga
om studiemedel som avser tid före ikraftträdandet.
2. I det fall den senaste beviljningsperioden omfattar tid före
ikraftträdandet och kravet på studieresultat är högre enligt de
nya bestämmelserna än enligt de äldre, får bestämmelserna
tillämpas i sin äldre lydelse.
På Centrala studiestödsnämndens vägnar

KJELL JANSSON
Carl-Johan Stolt
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