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beslutade den 7 december 2015.
Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreskriver med stöd av
3 kap. 14 § studiestödsförordningen (2000:655) i fråga om nämndens
föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av
studiemedel att 8 kap. 4, 4a och 14 §§ ska ha följande lydelse.
CSN beslutar också att de allmänna råden till 3 kap. 39 § studiestödsförordningen (2000:655) ska ha följande lydelse och att det ska
införas nya allmänna råd till 16 kap. 4 a § andra stycket av följande
lydelse.

8 kap.
4 §1 Merkostnadslån för
- musikinstrument enligt 7-8 §§,
- resor vid utlandsstudier enligt 12 §,
- resor vid insamling av material till uppsats eller avhandling enligt
13 §, och
- resor och logi vid studie- och praktikresa enligt 15 § kan lämnas
till en studerande, som
1. har studiebidrag under hela studieperioden för de studier som
merkostnadslånet gäller, och
2. har rätt till studielån under minst en vecka under samma
studieperiod.
Om det finns särskilda skäl kan merkostnadslån lämnas även om
den studerande inte har studiebidrag under hela studieperioden.
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4 a §2 Merkostnadslån för
- utlandsstudier enligt 3 kap. 13 a § studiestödsförordningen
(2000:655),
- dubbel bosättning enligt 9-10 §§,
- pendlingsresor under studietiden enligt 11 §, och
- försäkring vid utlandsstudier enligt 14 § kan lämnas för de
veckor som den studerande har studiebidrag och studielån.
14 §3 Vid utlandsstudier kan en studerande få merkostnadslån
för att teckna en personförsäkring.
Merkostnadslån kan lämnas med ett visst belopp per kalendervecka som
1. för studier inom EES och Schweiz uppgår till 0,40 procent
av prisbasbeloppet,
2. för studier i USA uppgår till 0,81 procent av prisbasbeloppet,
och
3. för studier i ett geografiskt område, som ligger utanför EES,
Schweiz och USA, uppgår till 0,54 procent av prisbasbeloppet.

16 kap. Utbetalning
Till 3 kap. 39 § studiestödsförordningen (2000:655) meddelar
CSN följande allmänna råd
Om den studerande kan visa att han eller hon, före den tidpunkt
studiemedel annars skulle ha betalats ut, exempelvis har höga
inledande levnadskostnader, bör det finnas särskilda skäl att
betala ut studiemedel på annat sätt än förskottsvis varje månad.
Detsamma bör gälla för utbetalning av studiemedel i form av
merkostnadslån, om den studerande kan visa att han eller hon
före den tidpunkt studiemedel annars skulle ha betalats ut, måste
bekosta sådant som lånet är avsett att täcka.
Till 4 a § andra stycket meddelar CSN följande allmänna råd
Om den studerande kan visa att han eller hon, före den tidpunkt
studiemedel annars skulle ha betalats ut, exempelvis har höga
inledande levnadskostnader, bör det finnas särskilda skäl att
betala ut studiemedel på annat sätt än förskottsvis varje månad.

2

2

3

Senaste lydelse CSNFS 2015:1
Senaste lydelse CSNFS 2015:1

—————————

CSNFS 2015:6

1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Ifråga om ansökningar om studiemedel som har kommit in
till Centrala studiestödsnämnden före ikraftträdandet tillämpas
8 kap. 4 och 14 §§ i dess äldre lydelse.
På Centrala studiestödsnämndens vägnar
CHRISTINA FORSBERG
Sara Ljung
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