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2009:11
Föreskrifter om ändring i Centrala
studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd
(CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel;

Studiemedel
Utkom från trycket
den 7 december 2009

beslutade den 2 december 2009.
Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreskriver med stöd av
3 kap. 17, 25 och 34 §§ studiestödsförordningen (2000:655) i fråga om
nämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning
av studiemedel1 att 10 kap. 2 §, 12 kap. 8 och 22 §§, samt 14 kap. 3 §
ska ha följande lydelse.

10 kap.
2 §2 Inkomst av tjänst ska hänföras till det kalenderhalvår då den kan
disponeras.
Inkomst av tjänst för ett kalenderår ska fördelas med hälften på
varje kalenderhalvår om det inte kan bestämmas under vilket kalenderhalvår den kan disponeras eller faller ut.

12 kap.
8 §3 Studiemedel för distansstudier vid läroanstalter utanför Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES) lämnas endast om det finns synnerliga skäl.
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22 §4 Studielån lämnas med de belopp som anges för varje land i
bilaga 4.
Studielån för distansstudier vid en läroanstalt utanför Sverige
lämnas med de belopp som gäller för det land där den studerande
är bosatt.

14 kap.
3 §5 En anmälan om ändrade förhållanden ska ha kommit in till
CSN senast inom en vecka efter det att förändringen har inträffat.
Om anmälan kommer in senare ska den studerande anses ha
fullgjort sin anmälningsskyldighet endast om det finns särskilda
skäl.
Om den studerande är omyndig ska anmälan göras av förmyndaren. Om den studerande har en förvaltare enligt föräldrabalken, ska anmälan göras av förvaltaren om detta ingår i hans
eller hennes uppdrag.
En anmälan enligt 2 § 5 ska ske senast vid nästa studiestödsperiods början eller senast vid beviljningsperiodens slut, om
anmälan gäller sjukdom under den sista studiestödsperioden i
beviljningsperioden. Anmälan ska innehålla datum för sjukdomens första och sista dag. Den studerande ska även lämna in
ett läkarintyg till CSN för att styrka nedsättningen av studieförmågan på grund av sjukdomen.
—————————
Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då
författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i nämndens
författningssamling.
På Centrala studiestödsnämndens vägnar

KERSTIN BORG WALLIN
Carl-Johan Stolt

4

2

5

Senaste lydelse CSNFS 2007:6.
Senaste lydelse CSNFS 2008:2.

