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beslutade den 13 december 2010.
Centrala studiestödsnämnden (CSN) beslutar att 1 kap. och de
allmänna råden närmast efter 4 kap. 2 §, 5 kap. 1 §, 7 kap. 3 § samt 12
kap. 2 § nämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om
beviljning av studiemedel1 ska ha följande lydelse.

1 kap.
I dessa föreskrifter och allmänna råd menas med
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1. Prisbasbelopp
Det prisbasbelopp som fastställs enligt 2
kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.
2. Studiestöd

Offentligt finansierad ersättning som
lämnas till enskilda enligt studiestödslagen (1999:1395) i samband med studier.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4 kap.
Till 2 § meddelar CSN följande allmänna råd
Om en studerande utomlands inte kan redovisa några studieresultat
från den senaste studiestödsperioden på grund av något som han
eller hon inte kan påverka, bör det anses finnas särskilda skäl att
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bortse från denna studiestödsperiod vid prövningen. Här avses
bland annat administrativa förseningar på den utländska skolan,
exempelvis att skolan dröjer med att utfärda kursintyg.
Om en studerande under en eller flera hela veckor i en
studiestödsperiod har fått studiemedel vid sjukdom enligt
bestämmelserna i 3 kap. 26–32 §§ studiestödsförordningen
(2000:655), bör han eller hon inte anses ha studerat med
studiemedel under dessa veckor. Detsamma bör gälla för de veckor
då en studerande har fått studiemedel vid tillfällig vård av barn
eller vid vård av närstående enligt 3 kap. 32 a–32 e §§ studiestödsförordningen.

5 kap.
Till nämnda bestämmelser meddelar CSN följande allmänna
råd
––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tid som inte räknas in
Om en studerande under en eller flera hela veckor i en
studiestödsperiod har fått studiemedel vid sjukdom enligt
bestämmelserna i 3 kap. 26–32 §§ studiestödsförordningen
(2000:655), bör han eller hon inte anses ha studerat under dessa
veckor. De veckorna bör därför inte räknas in i de tider som anges
i 3 kap. 8 och 9 §§ studiestödslagen (1999:1395). Detsamma bör
gälla för de veckor då en studerande har fått studiemedel vid
tillfällig vård av barn eller vid närståendevård enligt 3 kap. 32 a–
32 e §§ studiestödsförordningen.
Tiden bör inte heller räknas för en studerande som
1. har betalat tillbaka studiemedel enligt bestämmelserna i
6 kap. 2 § studiestödslagen i den ordning som föreskrivs i 17 kap.
dessa föreskrifter och allmänna råd,
2. har betalat tillbaka studiemedel som lämnats för samma tid
som han eller hon tagit emot andra förmåner enligt 3 kap. 15 §
studiestödslagen, eller
3. har fått ett beslut om återkrav av studiemedel enligt 5 kap.
1 eller 2 § studiestödslagen. Vid återkrav på grund av för hög
inkomst gäller detta dock endast för den tid som hela det utbetalda
beloppet har krävts tillbaka.
––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Till 3 § meddelar CSN följande allmänna råd
Inkomsten bör beräknas för det senaste kalenderår då den
studerande inte har studerat.
Med studier bör avses studier endast på en sådan utbildning
som har gett rätt till studiestöd. Det innebär bland annat att en
arbetsmarknadsutbildning som en sökande har genomgått inom
det reguljära utbildningsväsendet bör anses som studier, medan
en upphandlad arbetsmarknadsutbildning inte bör anses vara
studier i detta sammanhang.
Studier på fritid eller studier som annars har varit av så liten
omfattning att de rimligen inte 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 detta räknas som ett särskilt skäl för att
bortse från uppehållet. Detsamma bör gälla vid ett uppehåll i
studierna på grund av graviditet och i samband med vård av
barn som ger rätt till föräldrapenningförmåner enligt socialförsäkringsbalken.

12 kap.
Till 3 kap. 23 § studiestödslagen (1999:1395) meddelar CSN
följande allmänna råd
En studerande bör anses vara bosatt i Sverige om han eller
hon uppfyller kraven i 5 kap. 2 eller 3 § socialförsäkringsbalken.
________________
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2011.
På Centrala studiestödsnämndens vägnar

KERSTIN BORG WALLIN

Nils Andersson
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