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beslutade den 12 juni 2013.
Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreskriver med stöd av
2 kap. 2, 4 och 17 §§ studiestödsförordningen (2000:655) samt förordningen (CSNFS 1983:17) om bidrag till utlandsstuderande för
dagliga resor i fråga om nämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS
2001:6) om studiehjälp1
dels att 1 kap. 2 §, 2 kap. 3 § samt 5 kap. 6 och 10 §§ ska ha följande
lydelse,
dels att det i författningen ska införas två nya paragrafer, 1 kap.
5 a och 2 kap. 2 a §§, av följande lydelse.
CSN beslutar även att de allmänna råden till 1 kap. 4 § ska upphävas
samt att det i författningen ska införas ett nytt allmänt råd till 9 kap.
4 §.

1 kap.
2 §2 I dessa föreskrifter och allmänna råd menas med
- Föräldrahem: Permanent bostad för den studerandes föräldrar. Om
den studerande är gift eller sambo med någon som han eller hon har
eller har haft barn tillsammans med, jämställs dock deras permanenta
bostad med föräldrahem. Om den studerandes föräldrar inte bor
tillsammans, menas med föräldrahem den bostad där den studerande
bor under större delen av den tid som ansökan gäller. Om den
studerande bor lika mycket hos sina båda föräldrar (växelvis boende),
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anses den studerande ha två föräldrahem. Om den studerande är
placerad i ett familjehem eller ett annat enskilt hem som inte tillhör
någon av föräldrarna, betraktas detta hem som föräldrahem. Om
det finns särskilda skäl kan en annan bostad där den studerande
varaktigt bor jämställas med hans eller hennes föräldrahem,
- Skola: Skolenhet enligt 1 kap. 3 § skollagen (2010:800) där den
studerande får sin undervisning. Om den studerande genomför
arbetsplatsförlagt lärande (APL) eller praktik under en viss del
av läsåret eller kursen, ska arbetsplatsen eller praktikplatsen under
den perioden anses vara hans eller hennes skola,
- Restid: Dels tiden på morgonen från det att den studerande
lämnar hemmet till det att den ordinarie skoldagen börjar, dels
tiden på eftermiddagen från det att den ordinarie skoldagen slutar
till det att den studerande kommer hem. Restiden räknas utifrån
resor med allmänna färdmedel,
- Motsvarande utbildning: Program och nationell inriktning i
gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan. Hänsyn tas inte till
skillnader inom ramen för programfördjupning eller individuellt
val. Hänsyn tas inte heller till om utbildningen är godkänd som
särskild variant eller nationellt godkänd idrottsutbildning.
5 a § Inackorderingstillägg lämnas inte om en av den studerandes
föräldrar, som också är den studerandes vårdnadshavare eller
var det innan den studerande fyllde 18 år, är bosatt inom två
timmars restid från den valda skolan.

2 kap.
2 a § Om det finns synnerliga skäl, kan studiehjälp lämnas trots
vad som anges i 2 § 2.
3 §3 Studiehjälp får lämnas om den studerande
1. får särskild undervisning med stöd av 24 kap. 17 eller 20 §
skollagen (2010:800),
2. deltar i en utbildning som enligt 11 kap. gymnasieförordningen (2010:2039) är speciellt anpassad för svårt rörelsehindrade
ungdomar,
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3. i annat fall inte kan bedriva sina studier på heltid på grund
av sjukdom eller funktionsnedsättning, men bedriver sina studier
i så stor utsträckning som förhållandena medger,
4. med stöd av 17 kap. 6 § skollagen har fått medgivande att
bedriva studier av mindre omfattning än heltid på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan, eller
5. med stöd av 9 kap. 6 § gymnasieförordningen har befriats
från undervisning i en eller flera kurser, gymnasiearbetet eller
gymnasiesärskolearbetet (reducerat program).
Undantaget från kravet på heltidsstudier gäller endast om
den studerande deltar i undervisningen i enlighet med hans eller
hennes individuella studieplan.
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5 kap.
6 § Även om villkoren i 4 och 5 §§ inte är uppfyllda, kan studiehjälp lämnas för studier vid ett United World College eller vid
något av de fristående Ettårsprogram som administreras av Universitets- och högskolerådet.
Om det finns särskilda skäl kan den studerande få studiehjälp
även i andra fall trots att villkoren i 4 och 5 §§ inte är uppfyllda.
10 § Bidrag för dagliga resor mellan bostaden och skolan kan,
enligt förordningen (CSNFS 1983:17) om bidrag till utlandsstuderande för dagliga resor, lämnas om färdvägen till skolan är
minst sex kilometer.
Med bostad menas den studerandes föräldrahem.
---------------------------Till 9 kap. 4 § meddelar CSN följande allmänna råd.
En läroanstalt bör inte vara skyldig att rapportera att en
studerande, på grund av olovlig frånvaro, bedöms ha en annan
studietakttakt än heltid, om läroanstalten bedömer att den studerande, som en följd av hans eller hennes funktionsnedsättning,
inte förstår konsekvenserna av sitt handlande.
----------------------------
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Denna författning träder i kraft den 1 juli 2013.
På Centrala studiestödsnämndens vägnar
CHRISTINA GELLERBRANT HAGBERG
Nils Andersson
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