CSNFS 1998:7
Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd om ersättning till
deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar;
beslutade den 24 mars 1998.
Utkom från
trycket den
15 april
1998
Med stöd av 23 § förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för
vissa föräldrar (TUFF) meddelar Centrala studiestödsnämnden (CSN) följande föreskrifter
och allmänna råd.
Allmänt
1 § Ersättning till deltagare i TUFF (TUFF-ersättning) kan lämnas endast till sådana deltagare
som anges i 1 § förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa
föräldrar.
TUFF-ersättning består av dels ersättning för förlust av arbetsinkomst eller motsvarande
(Inkomstersättning), dels ersättning för resekostnader (Resekostnadsersättning).
Inkomstersättning
2 § Som motsvarande förlust av arbetsinkomst skall räknas förlust av
1. arbetslöshetsersättning,
2. sjukpenning,
3. rehabiliteringspenning,
4. utbildningsbidrag enligt 1 § förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd,
5. studiestöd i form av studiemedel, särskilt vuxenstudiestöd (SVUX), särskilt
vuxenstudiestöd för arbetslösa (SVUXA) och särskilt utbildningsbidrag (UBS), samt
6. annan ersättning eller inkomst som kan anses motsvara arbetsinkomst.
3 § Vid rekvisition av inkomstersättning skall arbetstagare styrka bortfall av arbetsinkomst
genom intyg från arbetsgivaren.
En egen företagare som rekvirerar inkomstersättning bör kunna styrka att han eller hon är
egen företagare genom F-skattebevis eller annat dokument som visar detta. Som intyg om
bortfall av arbetsinkomst kan godtas t.ex. dokument som visar att lön eller motsvarande har
utbetalats till en ersättare i företaget. Om inkomstbortfallet inte kan styrkas genom intyg, bör
till ledning för bedömningen av huruvida det ändå är sannolikt att förlust av arbetsinkomst har
uppstått kunna styrkas att sökanden tidigare har haft inkomst av näringsverksamhet.
En sökande som inte är vare sig arbetstagare eller egen företagare skall styrka bortfall av
arbetslöshetsersättning genom intyg från arbetslöshetskassan och bortfall av sjukpenning,

rehabiliteringspenning eller utbildningsbidrag genom intyg från försäkringskassan. Bortfall av
studiestöd som utbetalas av CSN behöver inte styrkas.
4 § Bortfall för en dag av arbetslöshetsersättning som avser heltidsarbete skall anses motsvara
åtta arbetstimmar. Bortfall av sådan ersättning som avser deltidsarbete skall anses motsvara
det antal hela arbetstimmar som erhålls om åtta multipliceras med samma procentsats som
motsvarar den arbetslöshetsersättning som utges i procent av den ersättning som skulle ha
lämnats vid arbetslöshet som avser heltidsarbete.
Bortfall för en dag av utbildningsbidrag som beviljats för verksamhet på heltid skall anses
motsvara åtta arbetstimmar. Bortfall av sådant bidrag för verksamhet på deltid skall anses
motsvara det antal hela arbetstimmar som erhålls om åtta multipliceras med samma
procentsats som motsvarar det utbildningsbidrag som utges i procent av det bidrag som skulle
ha lämnats vid verksamhet på heltid.
Bortfall för en dag av sjuk- eller rehabiliteringspenning skall anses motsvara
1. åtta arbetstimmar om bortfallet avser hel sjuk- eller rehabiliteringspenning,
2. sex arbetstimmar om bortfallet avser tre fjärdedels sjuk- eller rehabiliteringspenning,
3. fyra arbetstimmar om bortfallet avser halv sjuk- eller rehabiliteringspenning, och
4. två arbetstimmar om bortfallet avser en fjärdedels sjuk- eller rehabiliteringspenning.
Om en deltagare i TUFF-utbildning förlorar studiemedel för minst en period (15 dagar vid
heltidsstudier och 30 dagar vid deltidsstudier) skall detta anses motsvara ett visst antal
arbetstimmar per dag med inkomstbortfall endast för de dagar som TUFF-utbildningen pågått
och för dagar som den studerande behövt ta i anspråk för resor till eller från den plats där
utbildningen ägt rum. Bortfall av studiemedel skall för varje sådan dag anses motsvara
1. åtta arbetstimmar om studiemedel beviljats för heltidsstudier,
2. sju arbetstimmar om studiemedel beviljats med 90 % av helt belopp,
3. sex arbetstimmar om studiemedel beviljats med 75 % av helt belopp, och
4. fyra arbetstimmar om studiemedel beviljats med halvt belopp.
Bortfall för en dag av särskilt vuxenstudiestöd (SVUX), särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
(SVUXA) eller särskilt utbildningsbidrag (UBS) skall anses motsvara
1. åtta arbetstimmar om stödet eller bidraget beviljats med helt belopp,
2. sju arbetstimmar om stödet eller bidraget beviljats med 90 % av helt belopp,
3. sex arbetstimmar om stödet eller bidraget beviljats med 75 % av helt belopp,
4. fyra arbetstimmar om stödet eller bidraget beviljats med 50 % av helt belopp, och
5. två arbetstimmar om UBS har beviljats med 25 % av helt belopp.
5 § För att inkomstersättning skall kunna lämnas för ett inkomstbortfall som gäller fler
arbetstimmar än vad som motsvaras av studietiden under en utbildningsdag, krävs att
utbildningsdagen innehåller ett planerat studiearbete under minst fyra timmar á 60 minuter

effektiv studietid, dvs. exklusive raster. Om så inte är fallet kan inkomstersättning lämnas för
högst så många timmar som studierna omfattat under utbildningsdagen.
Resekostnadsersättning
Resväg
6 § Med hemort avses den ort där deltagaren är stadigvarande bosatt. Om resa påbörjas
och/eller avslutas på annan ort som denne tillfälligt vistas på, skall resekostnadsersättning
emellertid lämnas för resa från och till denna ort om ersättningen därigenom blir lägre än vad
den skulle ha blivit om den studerande rest från och till hemorten. I annat fall lämnas
resekostnadsersättning med högst det belopp som deltagaren skulle ha varit berättigad till vid
resa från och till hemorten.
Utan hinder av första stycket får ersättning lämnas för resa från och till annan ort än
hemorten, om den studerande vid tiden för resan mer än tillfälligt vistas på den andra orten på
grund av t.ex. arbete eller studier.
7 § Ersättning för resor med lokaltrafik på hemorten eller studieorten lämnas endast om
kostnaden per gång uppgår till minst 50 kronor.
Färdsätt
8 § Resekostnadsersättning lämnas normalt med belopp motsvarande kostnaderna för resa
enligt billigaste ordinarie alternativ med allmänna kommunikationsmedel. Det förutsätts att
tillgängliga möjligheter till normala rabatter utnyttjas.
Resekostnadsersättning får inte lämnas med högre belopp än vad resan faktiskt kostat.
I undantagsfall kan resekostnadsersättning lämnas för ett dyrare färdsätt än det billigast
möjliga, om den resande därigenom gör en avsevärd tidsvinst som är av stor betydelse för
denne eller om det finns andra särskilda skäl. Det ankommer i så fall på den resande att visa
att så är fallet.
Till 8 § meddelar CSN följande allmänna råd:
Vid kostnadsjämförelser mellan olika färdsätt bör samtliga kostnader för olika alternativ
beaktas. Utgångspunkten bör vara att det färdsätt skall väljas som medför den totalt sett lägsta
möjliga kostnaden för staten. Samtidigt bör emellertid även beaktas kostnader och andra
olägenheter för den resande på grund av t.ex. en längre tids bortovaro från hemmet.
Om två eller flera som är berättigade till TUFF-ersättning skall göra samma resa bör
kostnadsjämförelsen avse de totala kostnaderna för alla som genomför resan.
Om en resa med billigaste alternativ kan genomföras under högst sex timmar, bör ersättning
för ett dyrare alternativ inte lämnas även om tidsvinsten är avsevärd. Hänsyn bör dock även
tas till om resa med billigaste alternativ måste påbörjas orimligt tidigt eller avslutas orimligt
sent (efter kl. 23.00).
Om allmänna kommunikationer saknas för del av resvägen eller med hänsyn till tidtabellen
rimligen inte kan anlitas, kan resekostnadsersättning lämnas för resa med privat bil eller taxi
fram till lämplig busshållplats, järnvägsstation, flygplats eller motsvarande.

Särskilda skäl för att lämna resekostnadsersättning för ett dyrare alternativ än det billigast
möjliga, kan vara t.ex. att deltagaren p.g.a. handikapp inte utan stora svårigheter kan utnyttja
allmänna kommunikationer.
Kostnader som ersätts
9 § Utöver kostnaden för färdbiljetter vid resa med allmänna kommunikationer ersätts även
kostnader för andra ofrånkomliga utgifter för resan, t.ex. för platsbiljett, beställningsavgift och
ba-gage. Om den resande har rätt till resekostnadsersättning för resa med privat bil till
busshållplats, järnvägsstation, flygplats eller motsvarande, kan även kostnaden för
parkeringsavgift ersättas.
10 § Kostnader för resa med bil ersätts med en krona och femtio öre per kilometer. För
medpassagerare som har rätt till TUFF-ersättning medges ytterligare ersättning med fem öre
per kilometer.
11 § Om den totala kostnaden för en tur och returresa är mindre än 50 kronor lämnas inte
resekostnadsersättning.
12 § Vid rekvisition av resekostnadsersättning skall uppgift lämnas om färdväg och färdsätt
samt om kostnader för resan. Kostnader för resa med allmänna kommunikationer och andra
därmed sammanhängande kostnader skall styrkas genom kvitto eller annat bevis som styrker
utgifterna.
Ansökan och ansökningstider
13 § Ansökan om TUFF-ersättning skall ha kommit in till CSN senast den 31 december det år
under vilket studierna bedrivs. Om det finns särskilda skäl får, enligt 20 § första stycket
förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar,
ansökan prövas även om den har kommit in för sent.
Ansökan görs på CSN:s blankett 3.570A. Om ansökan lämnas in efter kursens slut behöver
emellertid den särskilda ansökningsblanketten inte användas. Rekvisitionsblanketten kan då
gälla även som ansökan.
Rekvisition
14 § Rekvisition av TUFF-ersättning görs på CSN:s blankett 3.572A. Rekvisition får inte
lämnas in förrän efter kursens slut.
Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den
utkom från trycket i nämndens författningssamling och tillämpas för studier som bedrivs
fr.o.m. den 10 januari 1998. Samtidigt upphävs Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och
allmänna råd (CSNFS 1995:25) om resekostnadsersättning.
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