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Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreskriver med stöd av 3
kap. 34 § studiestödsförordningen (2000:655) i fråga om nämndens
föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av
studiemedel1 att 14 kap. 1 och 2 §§ samt rubriken närmast före 14 kap.
1 § ska ha följande lydelse.
CSN beslutar också att de allmänna råden till 4 kap. 2 § och de
allmänna råden i 5 kap. ska ha följande lydelse.
4 kap.
Till 2 § meddelar CSN följande allmänna råd2
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
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
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bör gälla för de veckor då en studerande har fått studiemedel
enligt 3 kap. 32 a–h §§ studiestödsförordningen
1. vid tillfällig vård av barn,
2. vid vård av närstående, eller
3. i samband med att ett barn under 18 år har avlidit.
5 kap.
Till nämnda bestämmelser meddelar CSN följande allmänna
råd3
-----------------------------------------------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, 9 och 14 §§ studiestödslagen (1999:1395). Detsamma
bör gälla för de veckor då en studerande har fått studiemedel
enligt 3 kap. 32 a–h §§ studiestödsförordningen
1. vid tillfällig vård av barn,
2. vid vård av närstående, eller
3. i samband med att ett barn under 18 år har avlidit.
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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Bestämmelser i lag och förordning
1 § Bestämmelser om studerandes skyldighet att anmäla
ändrade förhållanden som har betydelse för rätten till studiemedel
finns i 3 kap. 27 § studiestödslagen (1999:1395).
Anmälningsskyldigheten för en studerande som gör uppehåll
i studierna på grund av sjukdom, tillfällig vård av barn, vård av
närstående eller i samband med att ett barn under 18 år har avlidit
framgår av 3 kap. 28, 32 b, 32 e respektive 32 h §§
studiestödsförordningen (2000:655).
2 §4 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 vad
som framgår av 1 § andra stycket 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.

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2012.
På Centrala studiestödsnämndens vägnar

CHRISTINA GELLERBRANT HAGBERG

Joacim Strömblad
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