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beslutade den 21 juni 2010.
Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreskriver med stöd av
3 kap. 5, 33 och 34 §§ studiestödsförordningen (2000:655) i fråga om
nämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning
av studiemedel1
dels att 4 kap. 4, 10–13, 14 a–16, 22 a, 23 och 25 §§ samt 13 kap. ska
upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 4 kap. 11, 18 och 25 §§ ska utgå,
dels att 4 kap. 2, 8, 9, 13 a, 14, 18, 21 och 24 §§, 6 kap. 1 §, 14 kap.
2 § samt rubriken närmast före 4 kap. 14 § ska ha följande lydelse,
dels att det i författningen ska införas en ny paragraf, 4 kap. 7 a §,
av följande lydelse.
CSN beslutar att de allmänna råden till 4 kap. 10 § ska upphöra att
gälla, att de allmänna råden närmast före 4 kap. 24 §, närmast före 6 a
kap. och närmast före 12 kap. 22 § ska ha följande lydelse samt att
rubrikerna till de allmänna råden närmast före 4 kap. 24 §, 6 a kap. samt
12 kap. 22 § ska ha följande lydelse.
CSN beslutar också att författningens ingress ska ha följande
lydelse från och med den 1 januari 2011.
Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreskriver följande med stöd
av 3 kap. 1, 4–6, 8, 11, 11 d, 14, 17, 18, 19, 24, 25, 33 a, 34, 36, 36 a, 37 och
39 §§ och 6 kap. 2, 7 och 10 §§ studiestödsförordningen (2000:655).
Till föreskrifterna meddelar CSN följande allmänna råd
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Författningen omtryckt CSNFS 2008:2.
Senaste lydelse av
13 kap. 2 § CSNFS 2009:15
13 kap. 4 § CSNFS 2009:15.
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4 kap.
2 § Vid prövningen av om studiemedel kan lämnas ska CSN i
första hand pröva studieresultaten från den studerandes senaste
beviljningsperiod. Vid studier utomlands kan CSN bortse från
den senaste studiestödsperioden om det finns särskilda skäl.
För en studerande vars senaste beviljningsperiod har omfattat
endast en studieperiod ska prövningen i stället göras mot de
studieperioder bakåt i tiden som beviljningen kunnat omfatta,
om det innebär att kravet på studieresultat blir lägre. Detta kan
dock göras för en sammanlagd tid på högst ett år.
Om studieresultaten från en eller flera av den studerandes
beviljningsperioder närmast före eller inom den senaste beviljningsperioden inte har prövats, ska även studieresultaten från
dessa perioder tas med vid prövningen.
Kravet på studieresultat fastställs utifrån det antal veckor
som den studerande har studerat med studiestöd.
7 a § När kraven enligt 8–9 och 18–22 §§ fastställs, ska veckor
med studiemedel för deltidsstudier räknas om till veckor med
studiemedel för heltidsstudier (heltidsveckor). Antalet heltidsveckor avrundas till närmast lägre heltal.
8 § Den som studerar på en kommunal eller statlig vuxenutbildning har rätt till studiemedel, om han eller hon har uppnått
20 verksamhetspoäng per heltidsvecka med studiemedel under
beviljningsperioden.
Även om dessa krav inte har uppfyllts, kan fortsatta studiemedel ändå lämnas. Detta gäller om den studerande ligger efter
med en eller flera kurser som motsvarar högst 200 verksamhetspoäng under den totala studietiden och om han eller hon har
uppnått minst 10 verksamhetspoäng per heltidsvecka med
studiemedel under beviljningsperioden.
9 § Den som studerar på en övrig utbildning under avdelning
A i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655) och den som
studerar på en gymnasial utbildning utomlands måste uppnå
studieresultat i den takt som utbildningsplanen föreskriver för
att ha rätt till fortsatta studiemedel. Mindre och tillfälliga förseningar kan dock accepteras.
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13 a § De krav på resultat från tidigare studier som anges i 3 kap.
5 § studiestödsförordningen (2000:655) och 4 kap. 14 § dessa
föreskrifter avser studier på en högskoleutbildning. De krav som
anges i 4 kap. 18 § dessa föreskrifter avser en annan eftergymnasial utbildning. På samma sätt gäller kraven i 4 kap.
19–22 §§ dessa föreskrifter resultat från tidigare studier på en
eftergymnasial utbildning utomlands. Detta gäller oavsett om
den utbildning som ansökan om studiemedel avser är studier på
en högskoleutbildning eller en annan eftergymnasial utbildning,
eller en eftergymnasial utbildning utomlands.
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Krav på resultat från tidigare studier på eftergymnasial
utbildning i Sverige
14 § Den som studerar på en sådan utbildning under avdelning
B 2 i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655) som inte
omfattas av 3 kap. 5 § första stycket samma förordning har rätt
till fortsatta studiemedel, om han eller hon under den senaste
beviljningsperioden har klarat av
1. 62,5 procent av sitt studieåtagande under de första 40
veckorna med studiemedel vid heltidsstudier, och
2. 75 procent av sitt studieåtagande för studier som därefter
bedrivs med studiemedel.
18 § Den som studerar på en utbildning under avdelning B 1 i
bilagan till studiestödsförordningen (2000:655) måste uppnå
studieresultat i den takt som utbildningsplanen föreskriver för
att ha rätt till fortsatta studiemedel. Mindre och tillfälliga förseningar kan dock accepteras.
21 § Den som studerar på en annan utbildning utomlands än en
sådan som avses i 20 § måste uppnå studieresultat i den takt
som utbildningsplanen föreskriver för att ha rätt till fortsatta
studiemedel. Mindre och tillfälliga förseningar kan dock
accepteras.
---------------------
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Till 3 kap. 7 § andra stycket studiestödslagen (1999:1395)
meddelar CSN följande allmänna råd
Förhållanden av personlig natur
Om den studerande på grund av förhållanden av personlig
natur inte har bedrivit sina tidigare studier i normal takt, kan det
vara befogat att acceptera ett lägre krav på studieresultat.
Som förhållanden av personlig natur bör räknas egen eller
nära anhörigs sjukdom, dödsfall i familjen och andra liknande
situationer som den studerande inte har kunnat råda över.
Hänsyn bör också tas till om den studerande har en funktionsnedsättning som på ett påtagligt sätt medför att studierna
fördröjs.
Allvarliga brister hos utbildningsanordnaren
Om den studerande på grund av allvarliga brister hos utbildningsanordnare inte har bedrivit sina tidigare studier i normal
takt, kan det vara befogat att acceptera ett lägre krav på studieresultat.
Avbrutna studier
Om en studerande avbryter en eller flera kurser och avbrotten
medför att kraven på studieresultat inte uppfylls, är det möjligt
att ta hänsyn till studieprestationerna i de avbrutna kurserna.
Läroanstalten bör då kunna intyga att studierna har bedrivits
med framgång under tiden fram till avbrottet.
------------------24 § En studerande har åter rätt till studiemedel från och med
veckan efter den kalendervecka då kraven på studieresultat enligt
3 kap. 5 § studiestödsförordningen (2000:655), enligt 4 kap.
8–9 §§, 4 kap. 14 § eller 4 kap. 18–22 §§ dessa föreskrifter är
uppnådda. Om den studerande byter utbildningsform kan också
återkvalificering ske genom att han eller hon redovisar godkända
studieresultat från en studieperiod på den nya utbildningen.
Studiemedel kan även då beviljas från och med veckan efter den
vecka då godkända studieresultat har uppnåtts.
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6 kap.
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1 § Bestämmelser om ett högre bidragsbelopp än vad som följer
av 3 kap. 12 § studiestödslagen (1999:1395) och om förtur till det
högre bidragsbeloppet finns i 3 kap. 13 § studiestödslagen, samt
i 3 kap. 9 § studiestödsförordningen (2000:655).
------------------Till 3 kap. 9 § studiestödsförordningen (2000:655) meddelar
CSN följande allmänna råd2
Tidigare studier på högskolenivå
Med genomförda högskolestudier om minst 120 högskolepoäng enligt 3 kap. 9 § studiestödsförordningen (2000:655) bör
avses att den studerande har klarat antingen minst så många
poäng eller studier av motsvarande omfattning i utlandet.
Studier som endast delvis ger rätt till det högre bidragsbeloppet
En studerande som dels bedriver studier som ger rätt till det
högre bidragsbeloppet, dels bedriver studier som inte ger rätt till
det högre bidragsbeloppet bör ha rätt till det högre bidragsbeloppet för de förstnämnda studierna, om studietakten för dessa
är minst 50 procent av heltid.
-------------------

12 kap.
Undantag från krav på heltidsstudier för studier i länder utanför
EES eller Schweiz
-------------------Till 3 kap. 21 § studiestödsförordningen (2000:655) meddelar
CSN följande allmänna råd

2

Ändringen innebär bl.a. att de allmänna råden om specialpedagogisk
utbildning eller påbyggnadsutbildning upphör att gälla.
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Om en studerande på grund av sjukdom inte kan bedriva
studier på heltid, bör det anses finnas särskilda skäl för att göra
undantag från kravet på heltidsstudier för studier i ett land utanför
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.
Detsamma bör gälla för en studerande som endast har ett mindre
antal kurser kvar för att avsluta sin utbildning. Dessa kurser får
dock inte sammantaget motsvara heltidsstudier under en studieperiod.
--------------------

14 kap.
2 §3 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 av en annan anledning än
sjukdom, tillfällig vård av barn eller vård av närstående under sju
dagar eller mer och när studierna återupptas,
4. gör ett uppehåll i studierna under sju dagar eller mer på
grund av sjukdom vid studier utomlands,
5. byter läroanstalt,
6. byter utbildning,
7. får en inkomst som överstiger fribeloppet, eller
8. 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.
—————————
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2011 i fråga om
6 kap. 1 § och de allmänna råden närmast före 6 a kap. och i övrigt
den 1 juli 2010.
2. I fråga om ansökningar som har kommit in till CSN efter
ikraftträdandet och som avser tid därefter tillämpas bestämmelserna i 4 kap. i dess nya lydelse.
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Senaste lydelse CSNFS 2008:3.

3. För en studerande som före den 1 januari 2011 har beviljats
studiemedel med det högre bidragsbeloppet för en specialpedagogisk utbildning eller en specialpedagogisk påbyggnadsutbildning till en sådan utbildning bör CSN:s allmänna råd till
3 kap. 9–10 §§ studiestödsförordningen (2000:655) i dess lydelse
före den 1 januari 2011 vara vägledande. De allmänna råden är
införda i 6 kap. dessa föreskrifter, under rubriken Det högre
bidragsbeloppet vid studier på högskolenivå.
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—————————
På Centrala studiestödsnämndens vägnar

KERSTIN BORG WALLIN
Åke Svensson
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