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beslutade den 5 november 2013.
Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreskriver med stöd av
2 kap. 4 och 6 a §§ samt 6 kap. 9 § studiestödsförordningen (2000:655)
i fråga om nämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:6) om
studiehjälp1
dels att 2 kap. 2 a § ska upphöra att gälla,
dels att det i författningen ska införas två nya paragrafer, 2 kap.
4 § och 3 kap. 6 §, samt närmast före 3 kap. 6 § en ny rubrik av följande
lydelse,
CSN beslutar även att de allmänna råden närmast efter 3 kap. 5 §
ska upphöra att gälla och att de allmänna råden till 9 kap. 4 § ska ha
följande lydelse.

2 kap.
4 §2 Studiehjälp får lämnas trots att en studerande har en annan
studietakt än heltid på grund av ogiltig frånvaro. Detta gäller om den
studerande till följd av en funktionsnedsättning inte förstår konsekvenserna av den ogiltiga frånvaron.
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Författningen omtryckt CSNFS 2007:5.
Tidigare 2 kap. 4 § upphävd genom CSNFS 2006:15.
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CSNFS 2013:6

3 kap.
Studiehjälp för annan tid än läsår
6 § Om den studerande gör ett studieuppehåll, på grund av
byte av läroanstalt eller utbildning, jämställs studieuppehållet
med studietid om det är kortare än 15 kalenderdagar.
Studieuppehållet räknas från första dagen i uppehållet till
dagen innan studierna återupptas. Allmänna lovdagar ska inte
räknas med i uppehållet. Studieuppehållet ska dock anses vara i
följd, även om det finns allmänna lovdagar under perioden.
----------------Till 9 kap. 4 § meddelar CSN följande allmänna råd.
En läroanstalt bör inte alltid vara skyldig att rapportera att en
studerande bedöms ha en annan studietakt än heltid på grund
av ogiltig frånvaro. Detta gäller i de fall då läroanstalten bedömer
att den studerande till följd av en funktionsnedsättning inte
förstår konsekvenserna av den ogiltiga frånvaron.
----------------—————————
Denna författning träder i kraft den 29 november 2013.
På Centrala studiestödsnämndens vägnar
CHRISTINA GELLERBRANT HAGBERG
Annika Åhlin
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