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Föreskrifter om ändring i Centrala
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Studiemedel
Utkom från trycket
den 10 juni 2011

beslutade den 31 maj 2011.
Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreskriver med stöd av
3 kap. 36–36 a §§ studiestödsförordningen (2000:655) att 15 kap. 2, 2 a
och 7 §§ samt bilaga 6 till nämndens föreskrifter och allmänna råd
(CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel1 ska ha följande lydelse.

15 kap.
2 §2 Ansökan om studiemedel ska göras på den manuella eller elektroniska blankett som CSN bestämmer. Vid elektronisk överföring ska
den webbplats på internet som CSN anvisar användas.
2 a § Ansökan om studiemedel får göras elektroniskt om den studerande är myndig och inte har en förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
7 §3 När en studerande som inte är svensk medborgare första gången
ansöker om studiemedel, ska han eller hon lämna uppgifter om sina
förhållanden på den manuella eller elektroniska blankett som CSN
bestämmer.
En sådan blankett ska även lämnas in
1. om den studerandes förhållanden har ändrats och om de ändrade
förhållandena kan påverka rätten till studiemedel,
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Författningen omtryckt CSNFS 2008:2.
Ändringen innebär att andra stycket upphävs.
Senaste lydelse CSNFS 2009:10.
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2. om den studerande efter den senaste prövningen har varit
utanför Sverige i mer än sex månader,
3. om den studerande tidigare har fått ett tidsbegränsat beslut
enligt EU-rätten,
4. om den studerande ska studera utomlands på något annat
än ett utbytesprogram, eller
5. om CSN begär det.
—————————
Denna författning träder i kraft den 1 juli 2011 och tillämpas
för en ansökan om studiemedel som inkommer efter den 14 maj
2011.
På Centrala studiestödsnämndens vägnar

ANN-SOFIE LÖTH
Monika Haraldsson
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Utfärdare av e-legitimationer
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Danske Bank
Handelsbanken
Ikano Bank
Länsförsäkringar
Nordea
Skandiabanken
Sparbanken Syd
Sparbanken Öresund
Swedbank och Sparbankerna
Telia
Telia genom ICA Banken
Telia genom SEB
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