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beslutade den 15 september 2008.

Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreskriver med stöd av
3 kap. 34 § och 6 kap. 10 § studiestödsförordningen (2000:655) i fråga
1
om nämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om
beviljning av studiemedel
dels att 14 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det i författningen ska införas ett nytt kapitel, 19 kap., av
följande lydelse.

14 kap.
2 § En studerande ska anmäla till CSN om han eller hon
1. helt eller delvis avbryter sina studier,
2. förlänger sin studietid,
3. gör ett uppehåll i studierna under sju dagar eller mer på grund av
tillfällig vård av barn eller vård av närstående och när studierna
återupptas,
4. gör ett uppehåll i studierna av annan anledning än sjukdom,
tillfällig vård av barn eller vård av närstående under sju dagar eller mer
och när studierna återupptas,
5. gör ett uppehåll i studierna under sju dagar eller mer på grund av
sjukdom vid studier utomlands,
6. byter läroanstalt,
7. byter utbildning,

1

Författningen omtryckt CSNFS 2008:2.

1

CSNFS 2008:3

8. får en inkomst som överstiger fribeloppet, eller
9. får ny inkomst så att en redan lämnad inkomstuppgift som
överstiger fribeloppet förändras.
Den studerande ska även anmäla till CSN om det i övrigt sker
förändringar i hans eller hennes förhållanden som kan påverka
rätten till studiemedel eller studiemedlens storlek.

19 kap. Utbildningsanordnares uppgiftsskyldighet
Bestämmelser i lag och förordning
1 § Bestämmelser om en utbildningsanordnares skyldighet
att lämna uppgifter till CSN finns i 6 kap. 6 § studiestödslagen (1999:1395), samt i 6 kap. 10 § studiestödsförordningen
(2000:655).
Uppgifter om utbildningar
2 § Läroanstalten ska vid två tillfällen per år lämna uppgift om
de utbildningar hos läroanstalten som ger rätt till studiemedel.
Uppgifter ska även lämnas om den tid som utbildningen pågår
och om utbildningens studieomfattning.
Uppgifter inför och vid studiestarten
3 § För en studerande som har beviljats studiemedel ska läroanstalten lämna uppgifter om den studerandes utbildning, studietid och studieomfattning.
Uppgifter under studietiden
4 § När den studerande har påbörjat studierna på ett utbildningsprogram eller en kurs ska läroanstalten bekräfta att han
eller hon har registrerats på utbildningen eller kursen.
5 § Läroanstalten ska till CSN omgående meddela
1. om den studerande helt eller delvis avbryter sina studier,
2. om den studerande förlänger sin studietid, och
3. om det i övrigt sker förändringar i den studerandes utbildning, studietid och studieomfattning som kan påverka rätten till
studiemedel eller studiemedlens storlek.
2

--------------

CSNFS 2008:3

Till 5 § meddelar CSN följande allmänna råd
Enligt bestämmelserna i 3 kap. 5 § studiestödslagen
(1999:1395) får studiemedel lämnas för varje vecka då en
studerande bedriver studier på minst halvtid.
Det bör vara varje utbildningsanordnares ansvar att utforma
kriterier för vad som ska krävas för att en studerande ska kunna
anses bedriva studier. Exempelvis kan det ställas krav på närvaro
vid obligatoriska moment och prov.
En studerande som inte längre anses bedriva studier bör
anses ha avbrutit sina studier.

-------------Uppgifter om studieresultat
6 § Utbildningsanordnaren ska lämna följande uppgift om
studieresultat för en studerande med studiemedel som ansöker
om nytt studiestöd:
Högskolor och
universitet
Kommunal och statlig
vuxenutbildning
Övriga
utbildningsanordnare

Uppgift om antal godkända högskolepoäng på utbildningen.
Uppgift om antal godkända
gymnasiepoäng eller verksamhetspoäng.
Uppgift om att studierna har
fullgjorts i den takt som utbildningsplanen föreskriver.

Hur uppgifter lämnas
7 § Uppgifter lämnas på det sätt som CSN efter samråd med
läroanstalten har beslutat om.
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Denna författning träder i kraft den 1 oktober 2008 och ska
tillämpas på studier som bedrivs efter ikraftträdandet. Äldre
bestämmelser gäller för studietid före ikraftträdandet.
På Centrala studiestödsnämndens vägnar

KERSTIN BORG WALLIN
Joacim Strömblad
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