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Med stöd av 23 § förordningen (1997:1158)1 om statsbidrag
för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF) föreskriver
Centrala studiestödsnämnden (CSN) i fråga om nämndens före
skrifter och allmänna råd (CSNFS 1998:7) om ersättning till delta
gare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar att 4, 10 och 13
§§ ska ha följande lydelse.
4 § Bortfall för en dag av arbetslöshetsersättning som avser
heltidsarbete ska anses motsvara åtta arbetstimmar. Bortfall av
sådan ersättning som avser deltidsarbete ska 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 ska anses motsvara åtta arbetstimmar. Bort
fall av sådant bidrag för verksamhet på deltid ska anses motsvara
det antal hela arbetstimmar som erhålls om åtta multipliceras med
samma procentsats som motsvarar det utbildningsbidrag som ut
ges i procent av det bidrag som skulle ha lämnats vid verksamhet
på heltid.

1 Förordningen senast ändrad 2001:291.
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Bortfall för en dag av sjuk- eller rehabiliteringspenning ska
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 vecka ska detta anses motsvara ett visst antal arbetstim
mar per dag med inkomstbortfall endast för de dagar som TUFFutbildningen 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 ska för varje sådan dag anses motsvara
1. åtta arbetstimmar om studiemedel beviljats för heltidsstudier,
2. sex arbetstimmar om studiemedel beviljats med 75 procent av
helt belopp, och
3. fyra arbetstimmar om studiemedel beviljats med halvt be
lopp.
Bortfall för en dag av särskilt vuxenstudiestöd (SVUX), sär
skilt vuxenstudiestöd för arbetslösa (SVUXA) eller särskilt ut
bildningsbidrag (UBS) ska anses motsvara
1. åtta arbetstimmar om stödet eller bidraget beviljats med helt
belopp,
2. sju arbetstimmar om stödet eller bidraget beviljats med 90
procent av helt belopp,
3. sex arbetstimmar om stödet eller bidraget beviljats med 75
procent av helt belopp,
4. fyra arbetstimmar om stödet eller bidraget beviljats med 50
procent av helt belopp, och
5. två arbetstimmar om UBS har beviljats med 25 procent av helt
belopp.

10 § Kostnader för resa med bil ersätts med en krona och sextio
öre per kilometer.
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13 § Ansökan om TUFF-ersättning ska ha kommit in till CSN se
nast den 31 december det år under vilket utbildningen påbörjas.
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 3.570 A. Om ansökan lämnas
in efter kursens slut behöver emellertid den särskilda ansöknings
blanketten inte användas. Rekvisitionsblanketten kan då gälla även
som ansökan.

Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då
författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i nämndens
författningssamling.
På Centrala studiestödsnämndens vägnar

BJÖRN MÅRTENSSON
Gunnar Edin

3

