
9 kap. Uppgiftsskyldighet för läroanstalter CSNFS 2001:6
 

Bestämmelser i lag och förordning 

1 § Bestämmelser om en läroanstalts skyldighet att lämna upp
gifter till CSN finns i 6 kap. 6 § studiestödslagen (1999:1395), samt 
i 6 kap. 9 § studiestödsförordningen (2000:655). 

Skolorna ska lämna uppgift om vilka utbildningar de har 

2 § Skolan ska lämna uppgifter om de utbildningar som ger rätt 
till studiehjälp. Skolan ska även lämna uppgift om den tid som ut
bildningen pågår och om utbildningens omfattning. 

Uppgifter inför och vid studiestarten 

3 § Skolan ska, om CSN begär det, lämna uppgifter om alla utbild
ningar och elever, med undantag av elever i uppdragsutbildning. 

Uppgifter under studietiden 

4 § Skolan ska lämna uppgifter om 
1. elever som börjar på eller byter utbildning inom skolan, 
2. elever som har annan studietakt än heltid samt elever som har 

individuell kursstart och/eller kursslut, 
3. elever som varit frånvarande mer än 14 kalenderdagar i följd 

av annat skäl än egen sjukdom, tillfällig vård av barn eller ledighet 
för vård av närstående, samt 

4. antalet studiehjälpssberättigande dagar för elever som stu
derar på deltid på individuella program i gymnasieskolan. 

Hur uppgifter ska lämnas 

5 §  Uppgifter lämnas på det sätt som CSN och skolan kommit 
överens om. 

Obs! Detta rättelseblad ersätter sidorna 16 och 17 av tidigare utgivna CSNFS 
2001:6. Rättelsen avser 11 kap. 2 §. 
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CSNFS 2001:6
 10 kap. Ansökan 

1 § Bestämmelser om ansökan om studiehjälp finns i 2 kap. 13 § 
studiestödslagen (1999:1395), samt i 2 kap. 28 och 29 §§ studie
stödsförordningen (2000:655). 

2 § Ansökan om studiehjälp får avse en hösttermin och därpå 
följande vårtermin eller enbart en höst- eller vårtermin. 

3 § Ansökan om studiebidrag för studier utomlands, inackor
deringstillägg och extra tillägg ska ha kommit in till CSN senast den 
30 juni varje år för de studier som bedrivits efter den 30 juni året 
före. Detsamma gäller för ansökan om bidrag för dagliga resor en
ligt förordningen (CSNFS 1983:17) om bidrag till utlandsstuderande 
för dagliga resor. 

4 § Ansökan görs på blanketter som CSN bestämmer. 

11 kap.  Utbetalning 

Bestämmelser i förordning 

1 § Bestämmelser om utbetalning av studiehjälp finns i 2 kap. 31
34 §§ studiestödsförordningen (2000:655). 

Betalningsmottagare när den studerande är omyndig 

2 § Om du är omyndig och dina föräldrar har gemensam vårdnad 
om dig, betalas studiehjälp ut till den av föräldrarna som senast fått 
allmänt eller förlängt barnbidrag eller om båda föräldrarna begär 
det, till den andre föräldern. 

Om den förälder som enligt första stycket är betalningsmottagare 
för en längre tid är förhindrad att delta i vårdnaden, ska studiehjälp 
i stället betalas ut till den andre föräldern. 

Om dina föräldrar har gemensam vårdnad om dig, men du varak
tigt bor tillsammans med en av dem, betalas studiehjälp ut till den 
förälder som du bor hos. Om detta innebär att studiehjälp ska beta
las ut till en annan förälder än den som avses i första stycket, krävs 
en anmälan till CSN. 

Om dina föräldrar inte har gemensam vårdnad om dig, betalas 
studiehjälp ut till den som har vårdnaden. 
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