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beslutade den 11 mars 2008.
Med stöd av 3 kap. 14 och 25 §§ studiestödsförordningen
(2000:655) föreskriver Centrala studiestödsnämnden (CSN) i fråga om
nämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning
av studiemedel
dels att 7 kap. 3, 3 a och 4 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i författningen ska införas tre nya paragrafer, 12 kap.
25–27 §§ och närmast före 12 kap 25 § ny rubrik av följande lydelse.
CSN beslutar också att de allmänna råden närmast efter 7 kap. 3 §
ska ha följande lydelse.

7 kap.
3 §1 Om den studerande gjort ett studieuppehåll under hela det
kalenderår som föregår det år då studierna återupptas, anses studierna
ha påbörjats efter detta studieuppehåll. Om det finns särskilda skäl
bortses från studieuppehållet.
—————————
Till 3 § meddelar CSN följande allmänna råd 2
Inkomsten bör beräknas för det senaste kalenderår då den
studerande inte har studerat.
Med studier bör avses studier endast på sådan utbildning som
gav rätt till studiestöd. Det innebär bland annat att arbetsmark1

Senaste lydelse CSNFS 2005:12. Ändringen innebär bl.a. att första stycket
upphävs.
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nadsutbildning som en sökande har genomgått inom det reguljära
utbildningsväsendet bör anses som studier, medan upphandlad
arbetsmarknadsutbildning inte bör anses vara studier i detta
sammanhang.
Studier på fritid eller studier som annars varit av så liten
omfattning att de rimligen inte har påverkat möjligheterna till
arbete på heltid, bör inte heller räknas som studier i detta
sammanhang.
Om den studerande har gjort ett uppehåll i studierna av någon
omständighet som han eller hon själv inte kunnat råda över,
exempelvis sjukdom, bör det räknas som ett särskilt skäl för att
bortse från uppehållet. Detsamma bör gälla vid uppehåll i
studierna på grund av graviditet och i samband med vård av
barn som berättigar till föräldrapenningförmåner enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring.
—————————
3 a §3 Bedömningen av om en studerande har haft den inkomst
som krävs enligt 3 kap. 12 § andra stycket studiestödsförordningen (2000:655) ska avse en av följande tidsperioder:
1. Det senaste kalenderår då den studerande inte har fått
föräldrapenning.
2. Ett senare kalenderår än vad som avses i punkten 1.
Detta kalenderår får dock inte vara samma kalenderår som det år
då studierna påbörjas.
4 §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).
För den som inte taxeras för sin inkomst i Sverige ska den
sammanlagda inkomsten beräknas enligt de skatterättsliga
principer som hade gällt om han eller hon hade varit bosatt i
Sverige.
Samtliga inkomster som skulle ha varit skattepliktiga i Sverige
ska summeras. För den som har inkomster i både Sverige och
utlandet ska dessa inkomster räknas samman.
Inkomsten räknas om till svenska kronor utifrån den
valutakurs som gällde den 31 januari det kalenderår då inkomsten
tjänades in.
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Fastställd studietid för vissa länder
25 § Den tid som studiemedel kan lämnas för studier utomlands
beräknas, om inte annat anges i andra stycket, i enlighet med
3 kap. 5 § studiestödslagen (1999:1395), 3 kap. 4 § studiestödsförordningen (2000:655) och 2 kap. 2 och 3 §§ dessa föreskrifter
och allmänna råd.
För vissa länder där läsårsstuderande och terminsstuderande
vid högskole- och universitetsutbildningar följer den ordinarie
terminsindelningen har CSN särskilt föreskrivit vad som anses
ingå i en normal kursplan (fastställd studietid). De utbildningssystem där fastställda studietider får tillämpas framgår av 26 och
27 §§.
26 § För nedanstående länder där läsåret har två terminer är den
fastställda studietiden följande:
1. Australien
2. Danmark
3. Grekland
4. Italien
5. Kanada
6. Nederländerna
7. Norge
8. Polen
9. Spanien
10. Tyskland
11. Österrike

19 och 19 veckor
21 och 21 veckor
18 och 20 veckor
21 och 21 veckor
16 och 16 veckor
20 och 21 veckor
19 och 22 veckor
17 och 20 veckor
19 och 20 veckor
21 och 21 veckor
21 och 21 veckor.

27 § För Storbritannien är den fastställda studietiden för läsåret
vid helårsstudier och tvåterminssystem totalt 39 veckor, och vid
treterminssystem 13, 13 och 13 veckor.
För USA är den fastställda studietiden för läsåret vid
semesterplan 17 och 17 veckor, vid quarterplan 13, 13 och 13
veckor och vid trimesterplan 15, 15 och 15 veckor.
—————————
1. Denna författning träder i kraft den 1 juli 2008.
2. Äldre bestämmelser i 7 kap. gäller fortfarande för tilläggslån
som avser studier före ikraftträdandet.
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3. För studerande som före den 1 juli 2008 har beviljats tilläggslån
ska äldre bestämmelser i 7 kap. fortfarande tillämpas vid prövning
av den studerandes rätt till tilläggslån för tid efter den 1 juli 2008,
under förutsättning att de studier som tilläggslån söks för är en
direkt fortsättning på de studier som tilläggslån tidigare har
beviljats för.
På Centrala studiestödsnämndens vägnar

KERSTIN BORG WALLIN

Jenny Burvall
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