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beslutade den 19 februari 2014.
Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreskriver med stöd av
3 kap. 5 och 5 a §§ studiestödsförordningen (2000:655) i fråga om
nämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning
av studiemedel1
dels att rubriken närmast efter 4 kap. 1 § ska utgå,
dels att nuvarande 4 kap. 6 § ska betecknas 4 kap. 5 §, nuvarande
4 kap. 7 § ska betecknas 4 kap. 7 a § och nuvarande 4 kap. 7 a § ska
betecknas 4 kap. 7 §,
dels att nya 4 kap. 5 § och nya 4 kap. 7 a § ska ha följande lydelse,
dels att 4 kap. 2, 6, 8–9, 14, 18 §§ samt rubrikerna närmast före
4 kap. 2 och 6 §§, närmast efter 4 kap. 7 a § och närmast före 14 § ska
ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 4 kap. 13 a § ska lyda ”Allmänt om
utbildning på eftergymnasial nivå”, att rubriken närmast före 4 kap.
19 § ska lyda ”Utbildning på eftergymnasial nivå utomlands”, att
rubriken närmast före 4 kap. 23 § ska lyda ”Äldre studieresultat” och
att rubriken närmast före 4 kap. 24 § ska lyda ”Återkvalificering”,
dels att det i författningen ska införas två nya paragrafer, 4 kap.
3–4 §§, av följande lydelse, samt närmast före 4 kap. 5 §, 4 kap. 8 § och
allmänna råden till 3 kap. 7 § andra stycket första punkten studiestödslagen (1999:1395) nya rubriker av följande lydelse.
CSN beslutar också att de allmänna råden till 4 kap. 2 § och 4 kap.
5 § punkten 2 ska upphöra att gälla, att de allmänna råden till 3 kap.
7 § andra stycket första punkten studiestödslagen (1999:1395) ska ha
följande lydelse samt att det närmast efter 4 kap. 4 § och 4 kap. 6 § ska
införas nya allmänna råd av följande lydelse.
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Författningen omtryckt CSNFS 2008:2.
Senaste lydelse av rubriken närmast före 4 kap. 19 § 2011:1.
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4 kap.
Tidsperioder som prövas
2 §2 Studieresultaten från den studerandes senaste beviljningsperiod ska ligga till grund för prövningen av om den studerande har bedrivit sina tidigare studier i normal takt.
Om den studerandes senaste beviljningsperiod har omfattat
kortare tid än ett år, ska även studieresultaten från den eller de
tidigare studiestödperioder som den senaste beviljningsperioden
hade kunnat omfatta ligga till grund för prövningen, om kravet
på studieresultat då blir lägre.
Om studieresultat från andra studiestödsperioder än de som
ingår i den studerandes senaste beviljningsperiod inte har
prövats, ska även dessa studieresultat tas med vid prövningen.
3 §3 När en studerande ansöker om studiemedel för
1. en studieperiod som studiemedel delvis redan har beviljats
för och de nya veckorna kan ingå i samma beviljningsperiod som
de redan beviljade veckorna, eller
2. en studieperiod som helt ligger inom den pågående beviljningsperioden,
har studieresultaten från den senaste beviljningsperioden prövats
redan i samband med den tidigare ansökan. Någon ny prövning
av studieresultat ska därmed inte göras.
4 §4 Vid studier utomlands kan CSN bortse från studieresultaten
från den studerandes senaste studiestödsperiod, om det finns
särskilda skäl.
Till 4 § meddelar CSN följande allmänna råd
Särskilda skäl enligt 4 § bör anses finnas om den studerande inte kan redovisa några studieresultat från den senaste
studiestödsperioden på grund av omständigheter som han eller
hon inte kan påverka. Sådana omständigheter kan till exempel
vara administrativa förseningar på den utländska skolan, som
att skolan dröjer med att utfärda kursintyg.
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Senaste lydelse CSNFS 2010:2.
Tidigare 4 kap. 3 § upphävd genom CSNFS 2004:1.
Tidigare 4 kap. 4 § upphävd genom CSNFS 2010:2.

Studieresultat som räknas med vid prövningen
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5 §5 Vid ansökan om studiemedel för en ny studieperiod får
studieresultat, som en studerande uppnår senast fyra veckor in
på perioden, läggas till studieresultaten för den senaste beviljningsperioden. Dessa studieresultat får då inte räknas med när
studieresultaten från den nya beviljningsperioden senare ska
prövas.
Beräkning av kravet på studieresultat
6 § Kravet på studieresultat fastställs utifrån det antal veckor
som den studerande har studerat med studiestöd.
Till 6 § meddelar CSN följande allmänna råd
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 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.
Avrundning
7 § 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.
7 a § Kravet på studieresultat enligt 8–9 §§ och 18–22 §§
avrundas till närmast lägre heltal.
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Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena upphävs.
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Normal takt
Utbildning på grundskole- och gymnasienivå
8 §6 Vid studier på en kommunal eller statlig vuxenutbildning är
normal studietakt att den studerande ska ha uppnått 20 verksamhetspoäng per heltidsvecka med studiemedel under beviljningsperioden.
Normal studietakt kan också vara att 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 §7 Vid studier på en övrig utbildning under avdelning A i
bilagan till studiestödsförordningen (2000:655) och på en
gymnasial utbildning utomlands är normal studietakt att den
studerande ska ha uppnått studieresultat i den takt som utbildningsplanen föreskriver. Mindre och tillfälliga förseningar kan
dock accepteras.
Utbildning på eftergymnasial nivå i Sverige8
14 §9 Vid studier 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 är normal studietakt
att den studerande ska ha 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.

6
7
8

4

9

Senaste
Senaste
Senaste
Senaste

lydelse
lydelse
lydelse
lydelse

CSNFS
CSNFS
CSNFS
CSNFS

2010:2.
2010:2.
2011:1.
2010:2.

18 §10 Vid studier på en utbildning under avdelning B 1 i bilagan
till studiestödsförordningen (2000:655) är normal studietakt att
den studerande ska ha uppnått studieresultat i den takt som
utbildningsplanen föreskriver. Mindre och tillfälliga förseningar
kan dock accepteras.
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Särskilda skäl
Till 3 kap. 7 § andra stycket första punkten studiestödslagen
(1999:1395) meddelar CSN följande allmänna råd
Som särskilda skäl att lämna studiemedel även om en studerande inte har bedrivit sina tidigare studier i normal takt bör
räknas till exempel egen eller nära anhörigs sjukdom, dödsfall
i familjen eller allvarliga brister hos utbildningsanordnaren
som den studerande inte har kunnat råda över.
—————————
Denna författning träder i kraft den 15 mars 2014.
På Centrala studiestödsnämndens vägnar
CHRISTINA GELLERBRANT HAGBERG
Pernilla Björck
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