
 

 

CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN   
      CSNFS 
      2022:0  
                                               Omställningsstudiestöd 
 
 
 
Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 
2022:0) om beviljning av omställningsstudiestöd; 
 
beslutade den 6 september 2022. 
 
Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreskriver följande med stöd av 2, 10, 15, 16, 
17, 25, 27, 28, 30, 31, 38, 39 och 43 §§ förordningen (2022:857) om 
omställningsstudiestöd. 
    Till föreskrifterna beslutar CSN följande allmänna råd. 
 
1 kap. Definitioner 
  
    I dessa föreskrifter och allmänna råd menas med 
 
1. Beviljningsperiod  Den tidsperiod från och med den första kalendervecka till 

och med den sista kalendervecka som något av följande 
studiestöd har beviljats för i samma beslut  
- omställningsstudiestöd enligt lagen (2022:856) om 

omställningsstudiestöd,  
- studiemedel enligt studiestödslagen (1999:1395), eller  
- studiestartsstöd enligt lagen (2017:527) om 

studiestartsstöd. 
 
2. Senaste beviljningsperiod Den beviljningsperiod där den kalendermässigt senaste 

veckan som CSN har beviljat omställningsstudiestöd, 
studiemedel eller studiestartsstöd för finns. 

 
3. Studieomfattning Studiernas omfattning uttryckt i poäng eller heltidsveckor. 
 
4. Studieperiod Den tidsperiod, t.ex. en termin, som kurser eller paket av 

kurser pågår. 
 
5. Studiestödsperiod Den del av en studieperiod som en studerande beviljas 

omställningsstudiestöd, studiemedel eller studiestartsstöd 
för. Uttrycks i ett antal kalenderveckor. 

  
6. Studietakt Studieomfattning i förhållande till studieperiodens längd 

uttryckt i studier på heltid eller minst 75, 60, 50, 40 
respektive 20 procent av heltid.  

 
2 kap. Anvisade medel 
 
Bestämmelser i lag och förordning 
 



 

 

1 §  Bestämmelser om anvisade medel finns i 4 § lagen (2022:856) om 
omställningsstudiestöd. 
 
2 §  Med förvärvsarbete i offentlig sektor enligt 4 § lagen (2022:856) om 
omställningsstudiestöd avses arbete i offentlig förvaltning, statliga affärsverk samt  
företag och organisationer som till mer än hälften ägs av staten eller av en eller flera 
kommuner. 
 
3 §  Bedömningen av om en studerande enligt 4 § lagen (2022:856) om 
omställningsstudiestöd huvudsakligen förvärvsarbetar eller har förvärvsarbetat i offentlig 
eller privat sektor ska utgå ifrån i vilken sektor den studerande har arbetat mest under sin 
senaste månad med förvärvsarbete. 
    Den senaste månaden med förvärvsarbete enligt första stycket är den senaste månaden 
med sådant arbete innan ansökan kom in till CSN. Om studierna har påbörjats före den 
dag ansökan kom in är den senaste månaden i stället den senaste månaden med sådant 
arbete innan studiestarten för de studier som ansökan om omställningsstudiestöd avser. 
 
3 kap. Villkor om förvärvsarbete 
 
Bestämmelser i lag och förordning 
 
1 §  Bestämmelser om villkor om förvärvsarbete finns i 6 § lagen (2022:856) om 
omställningsstudiestöd och i 5–9 §§ förordningen (2022:857) om omställningsstudiestöd. 
 
Beräkning av tiden med förvärvsarbete 
 
2 §  En studerande som har förvärvsarbetat i följande omfattning ska anses ha arbetat i 
genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad.  
    1. Om månaden har 28 dagar: Arbete under minst 64 timmar. 
    2. Om månaden har 29 dagar: Arbete under minst 66 timmar. 
    3. Om månaden har 30 dagar: Arbete under minst 68 timmar. 
    4. Om månaden har 31 dagar: Arbete under minst 70 timmar. 
 
Beräkning av tid som jämställs med förvärvsarbete 
 
3 §  Vid beräkningen av tid med sådan ersättning som anges i 6 § förordningen (2022:857) 
om omställningsstudiestöd ska varje timme med sådan ersättning jämställas med 
förvärvsarbete i en timme. 
 
4 §  Vid beräkningen av om tid med sådan annan ersättning som anges i 6 § förordningen 
(2022:857) om omställningsstudiestöd uppgår till sammanlagt högst 24 månader, ska alla de 
månader då den studerande till någon del har fått jämställa sådan tid med förvärvsarbete 
räknas med.  
 
Beräkning av inkomster av förvärvsarbete 
 
5 §  Vid beräkning av inkomst av förvärvsarbete enligt 8 § förordningen (2022:857) om 
omställningsstudiestöd för en studerande som redovisar ett överskott inom inkomstslaget 
näringsverksamhet i ett beslut om slutlig skatt och som för samma period redovisar 
inkomster från anställning enligt 26 kap. 19 a och 19 b §§ skatteförfarandelagen 
(2011:1244) gäller följande.   



 

 

    1. Överskottet från näringsverksamhet delas med det antal månader som det aktuella 
räkenskapsåret avser. 
    2. För en månad under räkenskapsåret där den studerande även har månatliga inkomster 
från anställning enligt 26 kap. 19 a och 19 b §§ skatteförfarandelagen läggs dessa inkomster 
ihop med den månatliga inkomsten från näringsverksamhet enligt första punkten. 
 
Villkor för huvudsyssla 
 
6 §  En studerande som under någon av kalenderårets månader har haft studiemedel, 
studiestartsstöd eller omställningsstudiestöd i en sådan omfattning som följer av 9 § 
förordningen (2022:857) om omställningsstudiestöd, anses inte ha haft förvärvsarbete som 
huvudsyssla under det kalenderår som avses i 8 § andra stycket andra meningen 
förordningen omställningsstudiestöd. I 6 § lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd 
finns bestämmelser om krav på arbetad tid för en sådan studerande. 
 
4 kap. Utbildning som omställningsstudiestödet får lämnas för 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Till 12 § första stycket 2 förordningen (2022:857) om omställningsstudiestöd meddelar CSN följande 
allmänna råd. 
 
En utbildning hos en annan utbildningsanordnare bör inte rimligen ge rätt till 
omställningsstudiestöd exempelvis om 
    - utbildningsanordnaren underlåter fullgöra sina skyldigheter att rapportera uppgifter till 
CSN, 
    - det förekommer eller har förekommit ekonomisk brottslighet hos 
utbildningsanordnaren, eller om 
    - en fysisk person som har ett betydande inflytande i utbildningsanordnarens 
verksamhet har näringsförbud. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
5 kap. Studietid och studietakt  
 
Bestämmelser i lag och förordning 
 
1 §  Bestämmelser om studietid och studietakt finns i 16–17 §§ lagen (2022:856) om 
omställningsstudiestöd och i 13–14 §§ förordningen (2022:857) om omställningsstudiestöd. 
 
Beräkning av studietid 
 
2 §  Om studier, som avses i 14 § första stycket förordningen (2022:857) om 
omställningsstudiestöd, under den första eller den sista kalenderveckan i en studieperiod 
pågår under alla veckodagar med undantag för lördag, söndag, annan allmän helgdag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton ska studietiden anses omfatta hela veckan. 
 
3 §  Om omställningsstudiestöd kan lämnas för ytterligare en vecka enligt bestämmelserna i 
14 § andra stycket förordningen (2022:857) om omställningsstudiestöd, lämnas 
omställningsstudiestöd för den första av de båda kalenderveckorna. 
 
När studier bedrivs parallellt 



 

 

 
4 §  Om studier som avses i 13 § förordningen (2022:857) om omställningsstudiestöd 
bedrivs parallellt med studier som avses i 14 § första stycket förordningen om 
omställningsstudiestöd, beräknas studietiden för den samlade studieperioden enligt 14 § 
andra stycket förordningen om omställningsstudiestöd samt 2–3 §§ dessa föreskrifter och 
allmänna råd. 
 
Beräkning av studietakt 
 
5 §  För utbildningar där det inte är reglerat vad som är att anse som studier på hel- 
respektive deltid, ska läroanstalten eller utbildningsanordnaren meddela studietakten till 
CSN. 
    För övriga utbildningar beräknas studietakten genom att studieomfattningen under en 
hel studieperiod ställs i relation till antalet veckor under samma tidsperiod. Om studier 
bedrivs vid olika utbildningar samtidigt görs motsvarande beräkning av studietakten genom 
att den sammanlagda studieomfattningen ställs i relation till den totala studieperiodens 
längd. 
 
6 §  Om studier bedrivs med olika studietakt under skilda delar av en studieperiod, lämnas 
omställningsstudiestöd utifrån den genomsnittliga studietakten.  
    Omställningsstudiestöd kan dock lämnas för olika studietakt under skilda delar av en 
studieperiod, om 
    1. den studerande begär det, och 
    2. det gäller klart avgränsningsbara utbildningsavsnitt med olika studietakt. 
 
Beräkning av studietid och studietakt vid högskolestudier 
 
7 §  Vid studier som avses i 13 § förordningen (2022:857) om omställningsstudiestöd 
lämnas omställningsstudiestöd för det antal veckor som anges i 8–13 §§. Med det faktiska 
antalet veckor avses i dessa paragrafer antalet kalenderveckor som helt eller delvis infaller 
under studieperioden.  
 
8 §  Under en studieperiod kan omställningsstudiestöd lämnas med helt stöd för så många 
hela veckor som motsvarar antalet högskolepoäng under perioden dividerat med 1,5. 
    Första stycket gäller inte om det faktiska antalet veckor under studieperioden 
    1. understiger antalet veckor enligt första stycket, eller 
    2. överstiger antalet veckor enligt första stycket med mer än två veckor och med  
mer än 14 procent, avrundat uppåt till jämnt antal veckor. 
    I de fall som avses i andra stycket 1 lämnas heltidsstudiemedel för det faktiska antalet  
veckor under studieperioden. 
    I de fall som avses i andra stycket 2 kan omställningsstudiestöd inte lämnas med helt 
stöd.  
 
9 §  Vid studier som inte ger rätt till omställningsstudiestöd enligt 8 § lämnas 
omställningsstudiestöd med 75 procent av helt stöd för så många hela veckor som 
motsvarar antalet högskolepoäng under perioden dividerat med 1,125. 
    Första stycket gäller inte om det faktiska antalet veckor under studieperioden 
    1. understiger antalet veckor enligt första stycket, eller 
    2. överstiger antalet veckor enligt första stycket med mer än två veckor och med  
mer än 14 procent, avrundat uppåt till jämnt antal veckor. 
    I de fall som avses i andra stycket 1 lämnas omställningsstudiestöd med 75 procent av 
helt stöd för det faktiska antalet veckor under studieperioden. 



 

 

    I de fall som avses i andra stycket 2 kan omställningsstudiestöd inte lämnas med 75 
procent av helt stöd. 
 
10 §  Vid studier som inte ger rätt till omställningsstudiestöd enligt 8–9 §§ lämnas 
omställningsstudiestöd med 60 procent av helt stöd för så många hela veckor som 
motsvarar antalet högskolepoäng under perioden dividerat med 0,9. 
    Första stycket gäller inte om det faktiska antalet veckor under studieperioden 
    1. understiger antalet veckor enligt första stycket, eller 
    2. överstiger antalet veckor enligt första stycket med mer än två veckor och med  
mer än 14 procent, avrundat uppåt till jämnt antal veckor. 
    I de fall som avses i andra stycket 1 lämnas omställningsstudiestöd med 60 procent av 
helt stöd för det faktiska antalet veckor under studieperioden. 
    I de fall som avses i andra stycket 2 kan omställningsstudiestöd inte lämnas med 60 
procent av helt stöd. 
 
11 §  Vid studier som inte ger rätt till omställningsstudiestöd enligt 8–10 §§ lämnas 
omställningsstudiestöd med 50 procent av helt stöd för så många hela veckor som 
motsvarar antalet högskolepoäng under perioden dividerat med 0,75. 
    Första stycket gäller inte om det faktiska antalet veckor under studieperioden 
    1. understiger antalet veckor enligt första stycket, eller 
    2. överstiger antalet veckor enligt första stycket med mer än två veckor och med  
mer än 14 procent, avrundat uppåt till jämnt antal veckor. 
    I de fall som avses i andra stycket 1 lämnas omställningsstudiestöd med 50 procent av 
helt stöd för det faktiska antalet veckor under studieperioden. 
    I de fall som avses i andra stycket 2 kan omställningsstudiestöd inte lämnas med 50 
procent av helt stöd. 
 
12 §  Vid studier som inte ger rätt till omställningsstudiestöd enligt 8–11 §§ lämnas 
omställningsstudiestöd med 40 procent av helt stöd för så många hela veckor som 
motsvarar antalet högskolepoäng under perioden dividerat med 0,6. 
    Första stycket gäller inte om det faktiska antalet veckor under studieperioden 
    1. understiger antalet veckor enligt första stycket, eller 
    2. överstiger antalet veckor enligt första stycket med mer än två veckor och med  
mer än 14 procent, avrundat uppåt till jämnt antal veckor. 
    I de fall som avses i andra stycket 1 lämnas omställningsstudiestöd med 40 procent av 
helt stöd för det faktiska antalet veckor under studieperioden. 
    I de fall som avses i andra stycket 2 kan omställningsstudiestöd inte lämnas med 40 
procent av helt stöd. 
 
13 §  Vid studier som inte ger rätt till omställningsstudiestöd enligt 8–12 §§ lämnas 
omställningsstudiestöd med 20 procent av helt stöd för så många hela veckor som 
motsvarar antalet högskolepoäng under perioden dividerat med 0,3. 
    Första stycket gäller inte om det faktiska antalet veckor under studieperioden 
    1. understiger antalet veckor enligt första stycket, eller 
    2. överstiger antalet veckor enligt första stycket med mer än två veckor och med  
mer än 14 procent, avrundat uppåt till jämnt antal veckor. 
    I de fall som avses i andra stycket 1 lämnas omställningsstudiestöd med 20 procent av 
helt stöd för det faktiska antalet veckor under studieperioden. 
    I de fall som avses i andra stycket 2 kan omställningsstudiestöd inte lämnas. 
 
Hel- och deltidsstudier vid folkhögskola 
 



 

 

14 §  Studier på folkhögskola som omfattar ett av skolan planerat studiearbete om minst 20 
timmar à 60 minuter per vecka ska anses vara heltidsstudier.  
    Studier som omfattar  
    1. minst 15 timmar av skolan planerat studiearbete per vecka ska anses vara 
deltidsstudier om 75 procent av heltid, 
    2. minst 12 timmar av skolan planerat studiearbete per vecka ska anses vara 
deltidsstudier om ska anses vara 60 procent av heltid, 
    3. minst 10 timmar av skolan planerat studiearbete per vecka ska anses vara 
deltidsstudier om 50 procent av heltid, 
    4. minst 8 timmar av skolan planerat studiearbete per vecka ska anses vara deltidsstudier 
om 40 procent av heltid, och 
    5. minst 4 timmar av skolan planerat studiearbete per vecka ska anses vara deltidsstudier 
om 20 procent av heltid. 
    Med planerat studiearbete menas lärarledd undervisning och handledning samt övriga 
schemalagda eller av skolan på annat sätt organiserade studier. 
 
Beräkning av studietakt vid avbrott av kurser 
 
15 §  Om en studerande avbryter en kurs, lämnas omställningsstudiestöd för tiden efter den 
kalendervecka som avbrottet skett med hänsyn till den för övriga kurser genomsnittliga 
studietakten för hela studieperioden. 
 
6 kap. Beräkning av arbetets omfattning  
 
Bestämmelser i lag och förordning 
 
1 §  Bestämmelser om att en studerande som har ett förvärvsarbete under studietiden 
måste avstå från förvärvsarbetet under samma tid och i samma omfattning som studier 
med omställningsstudiestöd bedrivs finns i 17 § andra stycket lagen (2022:856) om 
omställningsstudiestöd. 
 
Beräkning av förvärvsarbetets omfattning under studietiden 
 
2 §  För en studerande som förvärvsarbetar i olika omfattning under olika delar av en 
studiestödsperiod beräknas rätten till omställningsstudiestöd enligt 17 § andra stycket lagen 
(2022:856) om omställningsstudiestöd utifrån arbetets genomsnittliga omfattning under 
denna period.     
 
7 kap. Prövning av studieresultat 
 
Bestämmelser i lag och förordning 
 
1 §  Bestämmelser om prövning av studieresultat finns i 19 och 20 §§ lagen (2022:856) 
lagen om omställningsstudiestöd och i 16 § förordningen (2022:857) om 
omställningsstudiestöd. 
 
2 §  Studieresultaten från den studerandes senaste beviljningsperiod ska ligga till grund för 
prövningen av om den studerande har bedrivit sina tidigare studier i normal studietakt. 
    Om studieresultat från andra studiestödsperioder än de som ingår i den 
studerandes senaste beviljningsperiod inte har prövats, ska även dessa studieresultat tas 
med vid prövningen. 
    Om den studerandes senaste beviljningsperiod har omfattat kortare tid än ett år, 



 

 

får även studieresultaten från tidigare studiestödsperioder ligga till grund för 
prövningen. Studieresultaten från den eller de studiestödsperioder som tillsammans 
med den studerandes senaste beviljningsperiod omfattar högst 53 kalenderveckor i 
följd får läggas till grund för prövningen, om kravet på studieresultat då blir lägre. 
 
3 §  Någon ny prövning av studieresultat ska inte göras i de fall studieresultaten redan 
prövats i samband med den tidigare ansökan. Det gäller när en studerande 
ansöker om omställningsstudiestöd för 
    - en studieperiod som omställningsstudiestöd, studiemedel eller studiestartsstöd delvis 
redan har beviljats för och om de veckor den nya ansökan avser tillsammans med den 
senaste beviljningsperioden omfattar högst 53 kalenderveckor i följd, eller 
    - en studieperiod som helt ligger inom en pågående beviljningsperiod. 
 
Studieresultat som räknas med vid prövningen 
 
4 §  Vid ansökan om omställningsstudiestöd för en ny studieperiod får studieresultat, som 
en studerande uppnår senast fyra veckor in på perioden, läggas till studieresultaten för den 
senaste beviljningsperioden. Dessa studieresultat får då inte räknas med när 
studieresultaten från den nya beviljningsperioden senare ska prövas.  
 
Beräkning och avrundning av vilket studieresultat som är att jämställa med studier 
i normal studietakt 
 
5 §  Vad som är studier i normal studietakt enligt 10–11 §§ fastställs utifrån det antal 
veckor som den studerande har studerat med omställningsstudiestöd på heltid. Veckor 
med omställningsstudiestöd för deltidsstudier ska räknas om till veckor med studiestöd för 
heltidsstudier. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Till 5 § meddelar CSN följande allmänna råd 
 
    Om en studerande under en studiestödsperiod har fått studiestöd under sjukdom 
enligt 18 § förordningen (2022:857) om omställningsstudiestöd, 3 kap. 26–32 §§ 
studiestödsförordningen (2000:655) eller 12 § förordningen (2017:532) om studiestartsstöd, 
bör han eller hon inte anses ha studerat med studiestöd under denna tid. Detsamma bör 
gälla för tid då en studerande har fått studiestöd enligt 19–21 §§ förordningen om 
omställningsstudiestöd, 3 kap. 32 a–h §§ studiestödsförordningen eller 13–15 §§ 
förordningen om studiestartsstöd 
    1. vid tillfällig vård av barn, 
    2. vid vård av närstående, eller 
    3. i samband med att ett barn under 18 år har avlidit. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
6 §  Antalet heltidsveckor med omställningsstudiestöd enligt 5 § avrundas till närmast lägre 
heltal. 
 
7 §  Det krav på studieresultat som är studier i normal studietakt avrundas till närmast 
lägre heltal. 
 
Normal studietakt 



 

 

 
Tidigare studier med studiemedel och studiestartsstöd 
 
8 §  Vad som är normal takt vid studier med studiemedel enligt 3 kap. 7 § studiestödslagen 
framgår av 3 kap. 5 § studiestödsförordningen (2000:655) och 4 kap. Centrala 
studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av 
studiemedel. 
 
9 §  Vad som är normal takt vid studier med studiestartsstöd enligt 15 § lagen (2017:527) 
om studiestartsstöd framgår av 5 kap. Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och 
allmänna råd (CSNFS 2017:1) om beviljning av studiestartsstöd. 
 
Utbildning på en kommunal vuxenutbildning m.m. med omställningsstudiestöd 
 
10 §  Vid studier på en kommunal vuxenutbildning eller på en utbildning enligt 
förordningen (2015:504) om statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb, 
är normal studietakt att den studerande ska ha klarat av 75 procent av sitt studieåtagande 
för studier som bedrivs med omställningsstudiestöd. 
 
Utbildning på en annan utbildning med omställningsstudiestöd 
 
11 §  Vid studier på en annan utbildning än sådan som avses i 16 § första stycket 
förordningen (2022:857) om omställningsstudiestöd och i 10 § är normal studietakt att den 
studerande ska ha uppnått studieresultat i den takt som utbildningsplanen föreskriver. 
Mindre och tillfälliga förseningar kan dock accepteras. 
 
Äldre studieresultat 
 
12 §  För att en period med omställningsstudiestöd ska anses ha avslutats för mer än tio år 
sedan, i enlighet med 19 § andra stycket lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd, ska 
det ha gått mer än tio år mellan den sista kalenderveckan i den studerandes senaste 
beviljningsperiod och den första kalendervecka som den studerande ansöker om 
omställningsstudiestöd för.  
 
Särskilda skäl 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Till 20 § andra stycket lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd meddelar CSN följande allmänna 
råd 
 
Som särskilda skäl att lämna omställningsstudiestöd även om en studerande inte har 
bedrivit sina tidigare studier i normal takt bör räknas till exempel egen eller nära anhörigs 
sjukdom, dödsfall i familjen eller allvarliga brister hos utbildningsanordnaren som den 
studerande inte har kunnat råda över.  
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Återkvalificering 
 
13 §  En studerande har åter rätt till omställningsstudiestöd från och med veckan efter den 
kalendervecka då kraven på studieresultat har uppnåtts enligt  



 

 

    - 19 § lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd,  
    - 3 kap. 7 § studiestödslagen (1999:1395), eller 
    - 15 § lag (2017:527) om studiestartsstöd, och  
    - föreskrifter meddelade i anslutning till dessa bestämmelser. 
    Om den studerande byter utbildningsform kan återkvalificering också ske genom att han 
eller hon redovisar godkända studieresultat från den nya utbildningen. Omställnings-
studiestöd kan även då beviljas från och med veckan efter den vecka då godkända 
studieresultat motsvarande kravet enligt första stycket har uppnåtts.  
 
8 kap. Beräkning av omställningsstudiestöd 
 
Bestämmelser i lag och förordning 
 
1 §  Bestämmelser om beräkning av omställningsstudiebidrag finns i 24–25 §§ lagen om 
omställningsstudiestöd. 
 
Omräkning av inkomst till motsvarande heltidsarbete  
 
2 §  Vid omräkning av inkomst till motsvarande heltidsarbete enligt 25 § lagen (2022:856) 
om omställningsstudiestöd avses med heltidsarbete en arbetstid på 40 timmar per vecka 
eller den arbetstid som är heltid enligt ett kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor 
som gäller för arbetsområdet.  
    Vid arbete utomlands avses med heltidsarbete den arbetstid som är heltid enligt offentlig 
reglering eller de villkor som gäller för arbetsområdet i arbetslandet. 
 
9 kap. Samordning med andra förmåner 
 
Bestämmelser i lag och förordning 
 
1 §  Bestämmelser om samordning med andra förmåner finns i 29 § lagen (2022:856) om 
omställningsstudiestöd och i 25 § förordningen (2022:857) om omställningsstudiestöd. 
 
Studiefinansiering från ett annat land 
 
2 §  Med studiefinansiering enligt 25 § första stycket förordningen (2022:857) om 
omställningsstudiestöd avses sådan studiefinansiering från ett annat land som är avsedd att 
täcka allmänna levnadskostnader. 
 
10 kap. Yttrande från omställningsorganisationer 
 
Bestämmelser i lag och förordning 
 
1 §  Bestämmelser om yttrande från omställningsorganisation finns i 32 § lagen (2022:856) 
om omställningsstudiestöd och i 37 § förordningen (2022:857) om omställningsstudiestöd. 
 
Hur yttrande ska lämnas in 
 
2 §  Ett yttrande från en omställningsorganisation ska lämnas genom elektronisk 
överföring på det sätt som CSN bestämmer. Ett yttrande får efter överenskommelse med 
CSN även lämnas på annat sätt än genom elektronisk överföring.  
 
11 kap. Ansökan och beslut 



 

 

 
Bestämmelser i lag och förordning 
 
1 §  Bestämmelser om ansökan och beslut om omställningsstudiestöd finns i 31 och 33 §§ 
lagen om omställningsstudiestöd och 26–27 och 29–30 §§ förordningen (2022:857) om 
omställningsstudiestöd. 
 
Hur en ansökan ska göras 
 
2 §  Ansökan om omställningsstudiestöd ska göras på den blankett eller i den e-tjänst för 
ansökan som CSN bestämmer.  
 
3 §  Vid elektronisk överföring av ansökan om omställningsstudiestöd ska ansökan skrivas 
under med hjälp av en e-legitimation som ställts ut av en sådan utfärdare som CSN godtar. 
 
Beslut om omställningsstudiestöd för högst ett år 
 
4 §  Med ett år i sänder i 30 § förordningen (2022:857) om omställningsstudiestöd avses en 
period om högst 53 kalenderveckor i taget. 
 
12 kap. Utbetalning av omställningsstudiestöd 
 
Bestämmelser i lag och förordning 
 
1 §  Bestämmelser om utbetalning av omställningsstudiestöd finns i 35 § lagen (2022:856) 
om omställningsstudiestöd, samt i 31 § förordningen (2022:857) om 
omställningsstudiestöd. 
 
Vad en utbetalning i efterskott varje månad får omfatta 
 
2 §  Omställningsstudiestöd betalas ut i efterskott för hela passerade veckor.  
    Omställningsstudiestöd betalas ut den 25:e i månaden. Om denna dag inte är en 
bankdag, görs utbetalningen närmast föregående bankdag. 
    Omställningsstudiestöd som inte har betalats ut under tidigare månader enligt andra 
stycket betalas ut omgående, under förutsättning att en studieförsäkran enligt 3 § kommit in 
till CSN.  
 
Villkor för utbetalning 
 
3 §  Omställningsstudiestöd för en studiestödsperiod får börja betalas ut när 
studieförsäkran avseende studierna under denna period har kommit in till CSN.  
    Studieförsäkran enligt första stycket ska innehålla den studerandes och läroanstaltens 
eller annan utbildningsanordnares intygande enligt 4 och 5 §§. 
 
4 §  Den studerande ska intyga att studierna har påbörjats och att han eller hon 
avser att studera vid den läroanstalt eller utbildningsanordnare, vid den utbildning, under 
den tid och i den studieomfattning som omställningsstudiestöd har beviljats för. 
 
5 §  Läroanstalten eller annan utbildningsanordnare ska intyga  
    - vilken utbildning som den studerande har påbörjat och registrerat sig på, samt 
    - uppgifter om utbildningens studieomfattning och tid. 



 

 

    CSN kan komma överens med en läroanstalt eller annan utbildningsanordnare om att 
uppgifterna enligt första stycket inte behöver lämnas via den studerande, utan att de kan 
lämnas direkt till CSN så snart den studerande har registrerat sig på utbildningen.  
 
Utbetalningssätt 
 
6 §  Omställningsstudiestödet sätts in på det konto som den studerande har meddelat 
CSN:s betalningsförmedlande bank. 
    Om den studerande inte har meddelat banken vilket konto som utbetalningen ska sättas 
in på, görs utbetalningen av banken på ett särskilt utbetalningskort som ska lösas in på 
banken. 
    En utbetalning av banken får göras på annat sätt än enligt första och andra styckena, om 
den studerande inte kan få ett konto i en svensk bank och dessutom 
    1. saknar ett svenskt personnummer, 
    2. inte är folkbokförd i Sverige, eller 
    3. befinner sig utomlands. 
 
13 kap. Uppgiftsskyldighet för läroanstalter och andra utbildningsanordnare 
 
Bestämmelser i lag och förordning 
 
1 §  Bestämmelser om en läroanstalts skyldighet att lämna uppgifter till CSN finns i 38 § 
lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd, samt i 38 § förordningen (2022:857) om 
omställningsstudiestöd. 
 
Uppgifter om studerande 
 
Uppgifter under studietiden 
 
2 §  När en studerande som har ansökt om eller beviljats omställningsstudiestöd har 
påbörjat studierna på utbildningen ska läroanstalten respektive utbildningsanordnaren 
lämna uppgift om det. En läroanstalt ska bekräfta att den studerande har registrerats på 
utbildningen. 
 
3 §  Läroanstalten respektive utbildningsanordnaren ska för studerande som har ansökt om 
eller beviljats omställningsstudiestöd till CSN omgående lämna uppgift om 
    1. att den studerande helt eller delvis avbryter sina studier, 
    2. att den studerande förändrar sin studietid, och 
    3. det i övrigt sker förändringar i den studerandes utbildning och studieomfattning som 
kan påverka rätten till omställningsstudiestöd eller omställningsstudiestödets storlek. 
 
Uppgifter om studieresultat 
 
4 §  Läroanstalten respektive utbildningsanordnaren ska lämna följande uppgift om 
studieresultat för studerande som har ansökt om eller beviljats omställningsstudiestöd: 
 
Högskolor och universitet Uppgift om antal godkända 

högskolepoäng på utbildningen. 
Kommunal vuxenutbildning Uppgift om antal godkända 

gymnasiepoäng eller 
verksamhetspoäng. 

 



 

 

Annan utbildningsanordnare enligt 5 §   Uppgifter om att studierna fullgjorts  
lagen (2022:856) om omställningsstudiestöd   enligt utbildningsplanen. 

 
Övrig utbildningsanordnare  Uppgift om att studierna har 

fullgjorts i den takt som 
utbildningsplanen föreskriver. 

 
Hur uppgifter lämnas 
 
5 §  Uppgifter lämnas på det sätt som CSN har beslutat om. 
 
14 kap. Uppgiftsskyldighet för den studerande 
 
Bestämmelser i lag och förordning 
 
1 §  Bestämmelser om studerandes skyldighet att anmäla ändrade förhållanden som har 
betydelse för rätten till omställningsstudiestöd finns i 39 § lagen (2022:856) om 
omställningsstudiestöd, samt i 39 § förordningen (2022:857) om omställningsstudiestöd. 
    Anmälningsskyldigheten för en studerande som gör uppehåll i studierna på grund av 
sjukdom, tillfällig vård av barn, vård av närstående eller i samband med att ett barn under 
18 år har avlidit framgår av 18–21 §§ förordningen (2022:857) om omställningsstudiestöd. 
 
Vad som ska anmälas 
 
2 §  En studerande ska anmäla till CSN om han eller hon 
    1. helt eller delvis avbryter sina studier, 
    2. förändrar sin studietid, 
    3. gör ett uppehåll i studierna av en annan anledning än vad som framgår av 1 § andra 
stycket, om uppehållet uppgår till sju dagar eller mer och infaller under den tid som 
omställningsstudiestöd lämnas för, 
    4. byter läroanstalt, 
    5. byter utbildning, eller 
    6. arbetar i en större omfattning än den som lagts till grund för beräkningen av stödet. 
    Den studerande ska även anmäla till CSN om det i övrigt sker förändringar i hans eller 
hennes förhållanden som kan påverka rätten till omställningsstudiestöd eller 
omställningsstudiestödets storlek. 
 
När anmälan ska göras 
 
3 §  En anmälan om ändrade förhållanden ska ha kommit in till CSN senast inom en vecka 
efter det att förändringen har inträffat. Om anmälan kommer in senare ska den studerande 
anses ha fullgjort sin anmälningsskyldighet endast om det finns särskilda skäl.  
    Om den studerande har en förvaltare enligt föräldrabalken, ska anmälan göras av 
förvaltaren om detta ingår i hans eller hennes uppdrag. 
 
15 kap. Avgifter för administrativa kostnader 
 
Bestämmelser i lag och förordning 
 
1 §  Bestämmelser om att CSN ska ta ut en uppläggningsavgift för sina administrativa 
kostnader i samband med att omställningsstudielån beviljas finns i 41 § förordningen 
(2022:857) om omställningsstudiestöd. 



 

 

    Bestämmelser om att CSN ska ta ut en expeditionsavgift för sina administrativa 
kostnader i samband med återkrav av omställningsstudielån finns i 42 § förordningen 
(2022:857) om omställningsstudiestöd. 
 
Uppläggningsavgift per kalenderhalvår 
 
2 §  Uppläggningsavgiften för ett kalenderhalvår dras från den första utbetalningen av 
omställningsstudielån för kalenderhalvårets första studiestödsperiod.  
    För en studiestödsperiod om högst 26 veckor ska en uppläggningsavgift betalas endast 
för ett kalenderhalvår. Om en sådan studiestödsperiod sträcker sig över två kalenderhalvår, 
ska avgiften betalas för det första kalenderhalvåret. Har en uppläggningsavgift redan 
betalats för kalenderhalvåret ska avgiften i stället betalas för nästa kalenderhalvår.  
  
Ingen uppläggningsavgift 
 
3 §  En studerande som inte vill utnyttja det omställningsstudielån som har beviljats för ett 
kalenderhalvår och därför betalar tillbaka hela beloppet enligt 6 kap. 2 § studiestödslagen 
(1999:1395) och föreskrifter som har meddelats i anslutning till de bestämmelserna, 
behöver inte betala tillbaka ett belopp motsvarande uppläggningsavgiften. 
 
Expeditionsavgift för återkrav 
 
4 §  En expeditionsavgift ska betalas på samma förfallodag som återkravet ska betalas. Om 
återbetalning pågår under flera kalenderår ska expeditionsavgiften för följande år betalas 
den sista bankdagen i januari varje år om inte CSN bestämt annat. 
    Betalningen ska vara tillgänglig på CSN:s konto på förfallodagen. 
______________ 
    Denna författning träder ikraft den 1 oktober 2022. 
 
På Centrala studiestödsnämndens vägnar 
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       Sara Ljung 


