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Föreskrifter om ändring i Centrala 
studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd 
(CSNFS 1998:7) om ersättning till deltagare i 
teckenspråksutbildning för vissa föräldrar; 

beslutade den 8 juni 2005. 

Med stöd av 23 § förordningen (1997:1158)1 om statsbidrag för 
teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF) föreskriver Centrala 
studiestödsnämnden (CSN) i fråga om nämndens föreskrifter och 
allmänna råd (CSNFS 1998:7)2 om ersättning till deltagare i tecken
språksutbildning för vissa föräldrar att 2, 3, 4 och 10 §§ ska ha följande 
lydelse. 

2 § Som motsvarande förlust av arbetsinkomst ska räknas förlust 
av 

1. arbetslöshetsersättning, 
2. sjukpenning, 
3. rehabiliteringspenning, 
4. aktivitetsstöd enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd, 
5. studiemedel enligt studiestödslagen (1999:1395), 
6. rekryteringsbidrag enligt lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag 

till vuxenstuderande, samt 
7. annan ersättning eller inkomst som kan anses motsvara arbets

inkomst. 

3 § Vid rekvisition av inkomstersättning ska 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 arbets

1 Senast ändrad 2001:291. 
2 Senast ändrad CSNFS 2001:14. 
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CSNFS 2005:7
 inkomst kan godtas till exempel dokument som visar att lön eller 
motsvarande har betalats ut 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 ska styrka bortfall av arbetslöshetsersättning genom 
intyg från arbetslöshetskassan och bortfall av sjukpenning, 
rehabiliteringspenning eller aktivitetsstöd genom intyg från 
försäkringskassan. Bortfall av studiemedel eller rekryterings
bidrag som betalas ut av CSN behöver inte styrkas. 

4 §3 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 aktivitetsstöd som beviljats för verk
samhet på heltid ska anses motsvara åtta arbetstimmar. Bortfall 
av sådant stöd för verksamhet på deltid ska anses motsvara det 
antal hela arbetstimmar som erhålls om åtta multipliceras med 
samma procentsats som motsvarar det aktivitetsstöd som utges 
i procent av det stöd som skulle ha lämnats vid verksamhet på 
heltid. 

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, 

4. två arbetstimmar om bortfallet avser en fjärdedels sjuk
eller rehabiliteringspenning.

 Om en deltagare i TUFF-utbildning förlorar studiemedel eller 
rekryteringsbidrag för minst en vecka ska detta anses motsvara 

3 Senaste lydelse CSNFS 2001:14.
 Ändringen innebär bl.a. att det femte stycket tas bort. 2 



________________ 

ett visst antal arbetstimmar per dag med inkomstbortfall endast CSNFS 2005:7 
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 eller 
rekryteringsbidrag ska för varje vecka anses motsvara 

1. åtta arbetstimmar om studiemedel eller rekryteringsbidrag 
beviljats för heltidsstudier, 

2. sex arbetstimmar om studiemedel eller rekryteringsbidrag 
beviljats med 75 procent av helt belopp, 

3. fyra arbetstimmar om studiemedel eller rekryteringsbidrag 
har beviljats med halvt belopp, och 

4. två arbetstimmar om rekryteringsbidrag har beviljats med 
20 procent av helt belopp. 

10 §4 Kostnader för resa med bil ersätts med en krona och sjuttio 
öre per kilometer. 

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2005 och gäller för 
studier från och med samma datum. 

På Centrala studiestödsnämndens vägnar 

BJÖRN MÅRTENSSON 

Bengt-Åke Borehed 

4 Senaste lydelse CSNFS 2001:14. 3 
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