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beslutade den 27 april 2018.
Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreskriver med stöd av
3 kap. 5, 14 och 25 b §§ studiestödsförordningen (2000:655) i fråga om
nämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning
av studiemedel1
dels att bilaga 4 ska upphöra att gälla,
dels att 4 kap. 14 och 18–22 a §§, 7 kap. 3–3 a §§, 8 kap. 11–13, 16
och 18 §§, 12 kap. 25 §, 16 kap. 4 a–5 och 8 §§ samt rubriken närmast
före 7 kap. 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 7 kap. 3 b §,
samt närmast före 7 kap. 3 a § en ny rubrik av följande lydelse.
CSN beslutar också att de allmänna råden till 13 kap. 13 c § första
stycket studiestödsförordningen ska upphöra att gälla, att de allmänna
råden till 16 kap. 4 a § andra stycket ska utgöra allmänna råd till 16 kap.
4 a § första stycket, att de allmänna råden till 7 kap. 3 § ska utgöra
allmänna råd till 7 kap. 3 § andra stycket, samt att de allmänna råden till
3 kap. 23 § första stycket 2 studiestödsförordningen, till 7 kap. 3 §
andra stycket och 8 kap. 12 § ska ha följande lydelse.

4 kap. Prövning av studieresultat
14 §2 Vid studier på en sådan utbildning under avdelning B 2 i bilagan
till studiestödsförordningen (2000:655) som inte omfattas av 3 kap.
5 § första stycket samma förordning, eller när del av sådan utbildning
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utan att ingå i ett utbytesprogram förläggs utomlands, är normal
studietakt att den studerande ska ha klarat av
1. 62,5 procent av sitt studieåtagande under de första 40
veckorna med studiemedel vid heltidsstudier, och
2. 75 procent av sitt studieåtagande för studier som därefter
bedrivs med studiemedel.
18 §3 Vid studier på en utbildning under avdelning B 1 i bilagan
till studiestödsförordningen (2000:655), eller när del av sådan
utbildning utan att ingå i ett utbytesprogram förläggs utomlands,
är normal studietakt att den studerande ska ha uppnått studieresultat i den takt som utbildningsplanen föreskriver. Mindre
och tillfälliga förseningar kan dock accepteras.
19 §4 För studier på en utbildning utomlands och när delar av
sådan utbildning utan att ingå i ett utbytesprogram förläggs i
Sverige eller i annat land, tillämpas 20–22 a §§. Detta gäller dock
inte när studierna förläggs vid sådan utbildning som avses i
3 kap. 5 § studiestödsförordningen (2000:655).
20 §5 Vid studier på en icke-poängsatt utbildning utomlands,
eller när del av sådan utbildning utan att ingå i ett utbytesprogram
förläggs i Sverige eller i ett annat land, är normal studietakt att
den studerande ska ha uppnått studieresultat i den takt som
utbildningsplanen föreskriver. Mindre och tillfälliga förseningar
kan dock accepteras.
21 §6 Vid studier på en poängsatt utbildning i Australien eller
Nya Zeeland är normal studietakt att den studerande, under de
första 40 veckorna med studiemedel för heltidsstudier ska ha
klarat av 62,5 procent av det genomsnittliga studieåtagandet som
krävs för att kunna slutföra en examen i studielandet i normal tid.
Därefter är normal studietakt att den studerande som lägst ska
ha klarat av det antal poäng eller motsvarande som enligt 3 kap.
9 § innebär rätt till studiemedel för heltidsstudier.
Första stycket gäller även när delar av en poängsatt utbildning
i Australien utan att ingå i ett utbytesprogram förläggs utanför
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Australien och när delar av en poängsatt utbildning i Nya Zeeland
förläggs utanför Nya Zeeland.
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22 §7 Vid studier på en poängsatt utbildning i Kanada och USA
som är på undergraduatenivå är normal studietakt att den
studerande, under de första 40 veckorna med studiemedel för
heltidsstudier, ska ha klarat av 62,5 procent av det genomsnittliga
studieåtagande som krävs för att kunna slutföra en examen i
studielandet i normal tid. Därefter är normal studietakt att den
studerande som lägst ska ha klarat av det antal poäng eller
motsvarande som enligt 3 kap. 9 § innebär rätt till studiemedel
för heltidsstudier.
Vid studier på en poängsatt utbildning i Kanada och USA
som är på graduatenivå är normal studietakt att den studerande
som lägst ska ha klarat av det antal poäng eller motsvarande som
enligt 3 kap. 9 § innebär rätt till studiemedel för heltidsstudier.
Första och andra styckena gäller även när delar av en sådan
poängsatt utbildning i Kanada utan att ingå i ett utbytesprogram
förläggs utanför Kanada och när delar av en sådan poängsatt
utbildning i USA utan att ingå i ett utbytesprogram förläggs
utanför USA.
22 a §8 Vid studier på en annan poängsatt utbildning utomlands
än en sådan som avses i 21–22 §§ eller när del av sådan utbildning
utan att ingå i ett utbytesprogram förläggs i Sverige eller i annat
land, är normal studietakt att den studerande, under de första 40
veckorna med studiemedel för heltidsstudier, ska ha klarat av
62,5 procent av det antal poäng eller motsvarande som enligt
3 kap. 9 § innebär rätt till studiemedel för heltidsstudier. Därefter
är normal studietakt att den studerande ska ha klarat av 75 procent
av det antal poäng eller motsvarande som enligt 3 kap. 9 § innebär
rätt till studiemedel för heltidsstudier.

7 kap. Tilläggslån
Studiernas början
3 § Med studiernas början enligt 3 kap. 12 § första stycket studiestödsförordningen (2000:655) avses det senaste kalenderåret
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1. då den studerande har studiemedel, och
2. som följer på ett kalenderår under vilket studiemedel inte
har lämnats.
Om det finns särskilda skäl kan dock studierna anses påbörjade under ett tidigare kalenderår, under förutsättning att det
är ett kalenderår
1. då den studerande har haft studiemedel, och
2. som följer på ett kalenderår under vilket studiemedel inte
har lämnats.
Till 3 § andra stycket meddelar CSN följande allmänna råd
Med särskilda skäl avses omständighet som den studerande
inte själv kunnat råda över, exempelvis egen eller anhörigs
sjukdom, vilken medfört att han eller hon inte kunnat bedriva
studier sedan han eller hon senast hade studiemedel.
Föräldrapenning närmast före studiernas början
3 a § Med föräldrapenning enligt 3 kap. 12 § andra stycket
studiestödsförordningen (2000:655) avses föräldrapenning enligt
12 kap. socialförsäkringsbalken eller motsvarande utländsk
förmån.
3 b § Med att sammanhängande ha fått föräldrapenning enligt
3 kap. 12 § andra stycket studiestödsförordningen (2000:655)
avses att den studerande, under ett eller flera kalenderår i följd,
har haft föräldrapenning i sådan utsträckning att inkomsterna
understigit inkomstgränsen i 3 kap. 12 § första stycket studiestödsförordningen.

8 kap. Merkostnadslån
11 §9 En studerande som inte bor på studieorten under studietiden kan få merkostnadslån för kostnaderna för pendlingsresor
mellan hemorten och studieorten under en studiestödsperiod,
om han eller hon är bosatt och studerar inom EES eller i Schweiz.
Merkostnadslån kan lämnas för den del av resekostnaderna
som överstiger 0,34 procent av prisbasbeloppet multiplicerat med
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antalet kalenderveckor under studiestödsperioden, dock med
högst 1,26 procent av prisbasbeloppet per kalendervecka.
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12 §10 Vid utlandsstudier kan merkostnadslån lämnas för resor
till och från det land där studierna bedrivs.
Merkostnadslån för resor vid utlandsstudier kan lämnas med
följande belopp per kalenderhalvår:
1. För resor i samband med studier inom EES eller i Schweiz
med högst 10 procent av prisbasbeloppet.
2. För resor i samband med studier utanför EES eller Schweiz
med högst 30 procent av prisbasbeloppet.
Om det finns synnerliga skäl får lån lämnas med ett högre
belopp.
Till 12 § meddelar CSN följande allmänna råd
Det bör finnas synnerliga skäl att lämna merkostnadslån med
ett högre belopp om det exempelvis krävs specialarrangemang i
samband med resor.
13 §11 Den som studerar på en högskola i Sverige eller på en
utbildning i utlandet motsvarande en svensk högskoleutbildning
och som behöver resa för att samla in material till en uppsats eller
avhandling kan få merkostnadslån för sådana resor. För uppsatser
gäller dock att uppsatsen måste omfatta minst 15 högskolepoäng
eller motsvarande.
16 §12 Merkostnadslån för undervisningsavgifter enligt 3 kap.
13 § första stycket 2 studiestödsförordningen (2000:655) lämnas
med ett visst belopp per kalendervecka enligt 3 kap. 13 b § eller
med ett högre belopp enligt 3 kap. 13 c § studiestödsförordningen.
För varje studiestödsperiod lämnas lån med högst det belopp
som motsvarar avgiften för undervisning under studiestödsperioden.
Vid tillämpningen av 3 kap. 13 b–13 c §§ studiestödsförordningen ska det belopp som lämnas fördelas per vecka i den
studiestödsperiod som undervisningsavgiften avser.
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18 §13 Merkostnader som en studerande betalar i utländsk valuta
räknas om till svenska kronor utifrån den valutakurs som gäller
den första bankdagen det år beviljningsperioden börjar. Om denna
valutakurs inte är känd räknas merkostnaderna om till svenska
kronor utifrån den valutakurs som gäller den första bankdagen
det år då beslutet om merkostnadslån fattas.
Det får göras en omräkning av de kostnader som avser
studiestödsperioder som påbörjas året efter beslutet om merkostnadslån fattades. Dessa kostnader får räknas om till svenska
kronor utifrån den valutakurs som gäller den första bankdagen
det år studiestödsperioden börjar. Detta gäller dock under
förutsättning att
1. den studerande begär en ny beräkning, och
2. omräkningen leder till att den studerande kan få ytterligare
merkostnadslån.

Kap. 12 Studiemedel för utlandsstudier
Till 3 kap. 23 § första stycket 2 studiestödsförordningen
(2000:655) meddelar CSN följande allmänna råd
Med utbildning som inte rimligen bör ge rätt till studiemedel
bör exempelvis avses utbildning i ett geografiskt område till vilket
Utrikesdepartementet avråder från alla resor eller vilket de
uppmanar svenska medborgare att lämna, eller utbildning som
innehåller moment som
1. är olagliga i Sverige eller där utbildningen bedrivs, eller
2. har som syfte att den studerande ska kunna bedriva verksamhet som är olaglig i Sverige eller där utbildningen bedrivs.
25 §14 Den tid som studiemedel kan lämnas för utlandsstudier
beräknas, om inte annat anges i andra stycket, i enlighet med
3 kap. 5 § studiestödslagen (1999:1395), 3 kap. 4 § studiestödsförordningen (2000:655) och 2 kap. 2 och 3 §§ dessa föreskrifter
och allmänna råd.
För vissa länder där läsårsstuderande och terminsstuderande
vid högskole- och universitetsutbildningar följer den ordinarie
terminsindelningen har CSN särskilt föreskrivit vad som anses
ingå i en normal kursplan (fastställd studietid). De utbildningssystem där fastställda studietider får tillämpas framgår av 26 och
27 §§.
13
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4 a §15 Vid utlandsstudier får studiemedel betalas ut på annat
sätt än förskottsvis varje månad, om det finns särskilda skäl.
Studiemedel i form av merkostnadslån får även betalas ut på
annat sätt om den studerande kan visa att han eller hon, före den
tidpunkt studiemedel annars skulle ha betalats ut, måste bekosta
sådant som lånet är avsett att täcka.
Till 4 a § första stycket meddelar CSN följande allmänna råd
Om den studerande kan visa att han eller hon, före den tidpunkt
studiemedel annars skulle ha betalats ut, exempelvis har höga
inledande levnadskostnader, bör det finnas särskilda skäl att
betala ut studiemedel på annat sätt än förskottsvis varje månad.
5 §16 Vid utlandsstudier får en utbetalning av studiemedel på
annat sätt än förskottsvis varje månad enligt 4 a § omfatta en
studieperiod om högst 26 veckor. En utbetalning av merkostnadslån för undervisningsavgifter eller för försäkring vid
utlandsstudier på annat sätt än förskottsvis varje månad får dock
omfatta flera studieperioder om högst 53 veckor.
8 §17 Vid utlandsstudier kan den studerande få den första
utbetalningen av studiemedel i en studiestödsperiod när en
studieförsäkran enligt 9 § har kommit in till CSN.
Den studerande kan dock få en utbetalning av merkostnadslån för undervisningsavgifter eller för försäkring vid
utlandsstudier som avser flera studiestödsperioder med studiemedel, när en studieförsäkran för den första av dessa perioder
har kommit in till CSN.
En studieförsäkran enligt första och andra styckena får
lämnas tidigast fyra veckor före studiestödsperiodens början.
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—————————
1. Denna författning träder ikraft två veckor efter den dag då
författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i nämndens
författningssamling.
2. Om den studerande har beviljats tilläggslån för tid innan
ikraftträdandet, får bestämmelserna i 7 kap. 3 och 3 a §§ i den
äldre lydelsen tillämpas om det innebär att tilläggslån fortsatt
kan lämnas.
3. Bestämmelsen i 8 kap. 12 § i den nya lydelsen tillämpas för
studier som påbörjas efter den 30 juni 2018.
4. Efter ikraftträdandet tillämpas bestämmelsen i 8 kap. 16 § i
den nya lydelsen för studier som påbörjas efter utgången av juni
2018, om ansökan om studiemedel har kommit in till Centrala
studiestödsnämnden den 1 maj 2018 eller senare.
5. Bestämmelsen i 8 kap. 16 § i den äldre lydelsen gäller
fortfarande för studier med studiemedel som påbörjats före
utgången av juni 2018, dock längst till och med 2019 för studier
på gymnasial nivå och längst till och med 2023 för studier på
eftergymnasial nivå.
På Centrala studiestödsnämndens vägnar

CHRISTINA FORSBERG
Henrik Strömberg Croné
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