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Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 
1995:26) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i 
gymnasieskolan; 
 
beslutade den 24 augusti 1995. 
Ändringar införda t.o.m. CSNFS 2009:1 (omtryck)     
  
 
      Med stöd av 17 § förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever 
i gymnasieskolan, meddelar Centrala studiestödsnämnden (CSN) följande föreskrifter och 
allmänna råd. 

Allmänt 

 
1 §  Bidrag med stöd av förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade 
elever i gymnasieskolan lämnas endast för kostnader som inte ersätts på annat sätt. 
 
1 a  § Vid tillämpningen av bestämmelsen i 7 § förordningen (1995:667) om bidrag till 
vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan ska avses ersättning efter avdrag för 
preliminär skatt. 
 Undantag kan göras om det preliminära skatteavdraget uppenbarligen inte motsvarar 
förväntad slutlig skatt för inkomståret. (CSNFS 2009:1). 

Rimligt pendlingsavstånd 

 
2 § Vid tillämpningen av 2 § förordningen (1995:667) om bidrag till vissa 
funktionshindrade elever i gymnasieskolan ska med rimligt pendlingsavstånd avses att 
restiden mellan bostaden och skolan är mindre än två timmar per dag. Med restid menas 
dels tiden på morgonen från det att eleven lämnar bostaden till det att den ordinarie 
skoldagen börjar, dels tiden på eftermiddagen från det att den ordinarie skoldagen slutar till 
det att eleven kommer hem. Restiden räknas utifrån allmänna färdmedel. (CSNFS 2009:1). 

Resor mellan utbildningsorten och den ordinarie bostadsorten 

 
---------------------------------------- 
 
Till 4 § b förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i 
gymnasieskolan meddelar CSN följande allmänna råd 
 
 Vid tillämpningen av bestämmelserna i 4 § b förordningen (1995:667) om bidrag till 
vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan bör med familjemedlem eller någon annan 
närstående (anhörig) avses elevens föräldrar eller hans eller hennes stödfamilj, make, maka, 
sambo, barn, far- och morföräldrar samt syskon. Med anhörig bör även jämställas annan 
person som eleven bor tillsammans med på den ordinarie bostadsorten. 
(CSNFS 2009:1). 
 
---------------------------------------- 
 
Allmänna bestämmelser 
 
3 §  Bidrag enligt 4 § b förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade 
elever i gymnasieskolan kan lämnas för 
 1.  elevens resor mellan utbildningsorten och elevens ordinarie bostadsort, 
 2.  elevens resor mellan utbildningsorten och en anhörigs ordinarie bostadsort, eller 
 3.  en anhörigs resor mellan hans eller hennes ordinarie bostadsort och elevens 
utbildningsort. (CSNFS 2009:1). 
 
4 §  Bidrag enligt 4 § b förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade 
elever i gymnasieskolan lämnas för ett visst antal resor. Kostnaden för dessa resor beräknas 



för en färdväg enligt 3 § 1. Beräkningen görs för det eller de färdsätt som med hänsyn till 
elevens funktionsnedsättning och övriga omständigheter medför lägst kostnad. 
 Varje beviljad resa enligt första stycket kan bytas ut mot en resa enligt 3 § 2 eller 3. 
Även om en sådan resa blir dyrare eller billigare, ska antalet resor vara oförändrat. Om en 
resa görs med ett dyrare färdsätt än vad som medges enligt 7 §, kan dock antalet resor bli 
mindre. (CSNFS 2009:1). 
 
5 §  Med ordinarie bostadsort menas den ort där eleven eller en anhörig är stadigvarande 
bosatt. (CSNFS 2009:1). 
 
6 §  Bidrag lämnas endast för resekostnader inom landet. (CSNFS 2009:1). 
 
Färdsätt 
 
7 §  För en elev som inte har nedsatt rörelseförmåga lämnas bidrag normalt med ett belopp 
som motsvarar kostnaden för en resa enligt det billigaste ordinarie alternativet med 
allmänna färdmedel. För en elev som har nedsatt rörelseförmåga lämnas bidrag för det eller 
de färdsätt som med hänsyn till elevens funktionsnedsättning och övriga omständigheter 
medför lägst kostnad. Det förutsätts dock att eleven utnyttjar tillgängliga möjligheter till 
normala rabatter. 
 I undantagsfall kan en elev få bidrag för ett dyrare färdsätt om han eller hon därigenom 
gör en betydande tidsvinst eller om det finns andra särskilda skäl. (CSNFS 2009:1). 
 
---------------------------------------- 
 
Till 7 § meddelar CSN följande allmänna råd 
 
 Vid en kostnadsjämförelse mellan olika färdsätt bör samtliga kostnader för olika 
alternativ beaktas. Utgångspunkten bör vara att en elev ska välja det färdsätt som medför 
den totalt sett lägsta möjliga kostnaden för staten. Samtidigt bör det även beaktas kostnader 
och andra olägenheter för eleven på grund av exempelvis en längre tids bortovaro från 
hemmet. 
 Om två eller flera elever ska göra samma resa, bör kostnadsjämförelsen gälla de totala 
kostnaderna för alla som genomför resan. 
 Om en elev som inte har nedsatt rörelseförmåga kan genomföra en resa under högst sex 
timmar med det billigaste alternativet, bör bidrag för ett dyrare alternativ inte lämnas även 
om tidsvinsten är betydande. Hänsyn bör dock tas till om en resa med det billigaste 
alternativet måste starta orimligt tidigt eller avslutas orimligt sent (efter kl. 23.00). 
 Om allmänna färdmedel saknas för en del av resvägen eller rimligen inte kan användas 
med hänsyn till tidtabellen, kan bidrag lämnas för en resa med privat bil eller taxi fram till 
lämplig busshållplats, järnvägsstation, flygplats eller motsvarande. (CSNFS 2009:1). 
 
---------------------------------------- 
 
Kostnader som ersätts 
 
8 §  En elev ersätts utöver kostnaden för färdbiljetter vid en resa med allmänna färdmedel 
även för kostnader för andra nödvändiga utgifter för resan. Detta gäller exempelvis 
kostnader för platsbiljett, beställningsavgift och bagage. Om eleven har rätt till bidrag för 
en resa med privat bil till busshållplats, järnvägsstation, flygplats eller motsvarande, kan 
även kostnaden för parkeringsavgift ersättas. (CSNFS 2009:1). 
 
9  § Kostnader för en resa med privat bil ersätts med 1 krona och 80 öre per kilometer.  
(CSNFS 2009:1). 
 
10 §  Bidrag i samband med resor mellan utbildningsorten och bostadsorten lämnas även 
till kostnader för lokala resor på respektive ort, om kostnaden per resa uppgår till minst 50 
kronor. 
 Om den totala kostnaden för en tur-och-retur-resa är lägre än 50 kronor, lämnas inte 
bidrag för resekostnader. 



 Bidrag för en resa får inte lämnas med ett högre belopp än vad resan faktiskt kostar. 
(CSNFS 2009:1). 

Dagliga resor på utbildningsorten 

 
11 § Bidrag för dagliga resor på utbildningsorten lämnas endast om färdvägen är minst sex 
kilometer. 
 Ersättning lämnas för resor som görs med allmänna färdmedel. 
 CSN kan med hänsyn till elevens funktionsnedsättning göra undantag från 
avståndskravet och kravet på att resorna ska göras med allmänna färdmedel. (CSNFS 
2009:1). 

Ledsagare 

 
12 § Om det är nödvändigt att en elev med funktionsnedsättning har en ledsagare i 
samband med en resa, kan bidrag lämnas till eleven för kostnader för ledsagarens resa, 
uppehälle och förlorade arbetsförtjänst. 
 Bidrag lämnas normalt inte för längre tid än vad som motsvarar ett veckoslut (fredag– 
söndag). (CSNFS 2009:1). 
 
13 § Behovet av en ledsagare ska kunna styrkas om CSN kräver detta. 
 Bidrag för ledsagarens resa lämnas med ett belopp som motsvarar kostnaden för det 
billigaste färdsätt som kan användas med hänsyn till elevens funktionsnedsättning. 
 Bidrag för traktamente till ledsagaren lämnas enligt bestämmelserna för skattefritt 
traktamente enligt inkomstskattelagen (1999:1229). 
 Bidrag för logikostnader lämnas med ett belopp som är godtagbart med hänsyn till 
prisläget på orten.   
 Bidrag kan lämnas för ledsagarens förlorade arbetsinkomst före skatt. Om ledsagaren är 
arbetstagare ska inkomstbortfall styrkas genom ett intyg från arbetsgivaren. I annat fall ska 
detta styrkas på det sätt som CSN bestämmer. (CSNFS 2009:1). 

Kost och logi 

 
14 § Skäliga kostnader för kost och logi för en elev i Rh-anpassad utbildning som bor på 
elevhem eller liknande anses vara den elevavgift som fastställs av Specialpedagogiska 
skolmyndigheten.  
 För en elev på riksgymnasiet för döva eller hörselskadade elever i Örebro som har 
anvisats ett boende av kommunen anses en skälig kostnad för logi samt i förekommande 
fall kost och annan service vara den summa som CSN och Örebro kommun har kommit 
överens om. 
 Vid andra former av boende lämnas bidrag för styrkta logikostnader, om kostnaderna är 
godtagbara med hänsyn till prisläget på orten.  
     Om det inte ingår kost i hyran eller avgiften, lämnas bidrag för kost med 1 300 kronor 
per månad. (CSNFS 2009:1). 

Ansökan 

 
15  § Ansökan och rekvisition av bidrag ska göras på de blanketter som CSN bestämmer. 
(CSNFS 2009:1). 
 
16  § Ansökan får gälla en hösttermin och en därpå följande vårtermin eller enbart en höst- 
eller vårtermin. (CSNFS 2009:1). 
 
17 § Ansökan ska ha kommit in till CSN före utgången av det läsår som ansökan gäller. 
Om det finns särskilda skäl får en ansökan prövas även om den inte har kommit in i tid. 
(CSNFS 2009:1). 

Beslut och utbetalning 

 



18 § Vid prövningen enligt 7 § förordningen (1995:667) om bidrag till vissa 
funktionshindrade elever i gymnasieskolan förutsätts det att de ersättningar som nämns i 
denna paragraf i första hand används till sådana kostnader som avses i 5 och 6 §§ 
förordningen. Om det därefter återstår ytterligare medel, förutsätts det att dessa används till 
sådana kostnader som anges i 4 § b, a och c förordningen i nu nämnd ordning.  
(CSNFS 2009:1). 
  
19 § Bidrag betalas ut månadsvis i förskott om inte annat följer av 20–25 §§. 
Utbetalningen görs den 25 varje månad under perioden augusti–april. Om 
utbetalningsdagen inte är en bankdag, görs utbetalningen den närmast föregående 
bankdagen. 
 Om en utbetalning på grund av en sent inkommen ansökan inte hunnit göras den 25, 
görs den i stället så snart som möjligt. (CSNFS 2009:1). 
  
20 § Bidrag för resor kan efter ansökan betalas ut vid andra tillfällen än vad som framgår 
av 19 §. Bidrag för resor kan vid ett och samma tillfälle gälla kostnader för längre tid än en 
månad. (CSNFS 2009:1). 
 
21 § Bidrag till resor betalas i första hand ut i form av biljetter eller annan färdhandling. En 
kontant utbetalning görs endast om en resa görs på ett sådant sätt att en biljett eller 
färdhandling som en resande har rätt till inte kan utnyttjas. 
 En sådan kontant ersättning som gäller en resa enligt 3 § 2 eller 3 betalas ut mot 
rekvisition när resan har gjorts. (CSNFS 2009:1). 
 
22 § I en rekvisition av kontant ersättning för resa ska det lämnas uppgifter om färdväg och 
färdsätt samt om kostnader för resan. Kostnader för en resa med allmänna färdmedel och 
andra därmed sammanhängande kostnader ska styrkas genom kvitton eller motsvarande.  
(CSNFS 2009:1). 
 
23 § En rekvisition av kontant ersättning för resa ska skrivas under av den som har gjort 
resan.  
    Om någon annan än en sådan betalningsmottagare som avses i 11 § förordningen 
(1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan har gjort resan, 
ska även betalningsmottagaren skriva under rekvisitionen. 
    För en resa som har gjorts av någon annan anhörig till eleven än betalningsmottagaren 
får en utbetalning göras direkt till den som har gjort resan om betalningsmottagaren lämnar 
en fullmakt. (CSNFS 2009:1). 
 
24 § När kontant ersättning lämnas för en sådan resa som avses i 3 § 1, ska 
betalningsmottagaren i efterhand kunna styrka att resan har gjorts. Om detta inte sker kan 
CSN avstå från att betala ut ersättning för sådana resekostnader. Detta gäller till dess att det 
är styrkt att eleven har gjort så många resor som ersättningen har betalats ut för. (CSNFS 
2009:1). 
 
25 § Bidrag till kostnader för en ledsagare betalas ut direkt till ledsagaren om den som är 
betalningsmottagare enligt 11 § förordningen (1995:667) om bidrag till vissa 
funktionshindrade elever i gymnasieskolan lämnar en fullmakt. (CSNFS 2009:1). 
 
26 § Månadsbelopp avrundas till närmast högre hela krontal. 

Ändrade förhållanden 

 
27 § Har upphävts genom CSNFS 2009:1. 
 
28 § Om en resa enligt 3 § ska göras vid en annan tidpunkt än vad som tidigare har 
planerats, ska CSN informeras om detta minst en vecka före resdagen. Om det finns 
särskilda skäl kan en senare anmälan godtas.  En resa som inte har avbokats i rätt tid ska 
anses vara utnyttjad. (CSNFS 2009:1). 
____________________ 



Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

 
Till CSNFS 1995:26 
 Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift 
på den utkom från trycket.(Utkom från trycket den 4 september 1995). 
 
Till CSNFS 1996:8 
 Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift 
på den utkom från trycket i nämndens författningssamling. (Utkom från trycket den 22 
augusti 1996). 
 
Till CSNFS 1998:11 
 Denna författning träder i kraft den 1 juli 1998 och tillämpas vid ansökan om bidrag 
fr.o.m. läsåret 1998/99. 
 
Till CSNFS 2001:13 
 Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift 
på den utkom från trycket i nämndens författningssamling och tillämpas vid ansökan om 
bidrag från och med läsåret 2001/02. (Utkom från trycket den 29 juni 2001). 
 
Till CSNFS 2002:21 
 Denna författning träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i 
fråga om bidrag som avser tid före ikraftträdandet. 
 
Till CSNFS 2005:6 
 Denna författning träder i kraft den 1 juli 2005 och tillämpas vid ansökan om bidrag 
fr.o.m. läsåret 2005/2006. 
 
Till CSNFS 2006:5 
 Denna författning träder i kraft den 1 juli 2006 och tillämpas vid ansökan om bidrag 
fr.o.m. läsåret 2006/2007. 
 
Till CSNFS 2009:1 
      Denna författning träder i kraft den 1 juli 2009 och tillämpas vid ansökan om bidrag  
från och med läsåret 2009/10. 
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