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Förslag till föreskrifter om ändring i Centrala studiestödsnämnden 
föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel 
Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreskriver med stöd av 3 kap. 4, 5–6, 8, 11, 
34, 39 §§ och 6 kap. 2 § studiestödsförordningen (2000:655) i fråga om nämndens 
föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel1         
    dels att 3 kap. 4 § och 16 kap. 12 § ska upphävas,  
    dels att rubriken närmast före 16 kap. 12 § ska utgå, 
    dels att 1 kap., 2 kap. 2 §, 3 kap. 6 §, 4 kap. 2, 3, 6–8, 23 och 24 §§, 5 a kap. 4, 5 
och 7 §§, 14 kap. 2 §, 17 kap. 2 § samt 19 kap. 4 och 5 §§ ska ha följande lydelse,  
    dels att rubriken närmast före 2 kap. 1 a § ska lyda ”Beräkning av studietid och 
studietakt vid högskolestudier”, att rubriken närmast efter 4 kap. 5 § ska lyda 
”Beräkning av vilket studieresultat som är att jämställa med studier i normal 
studietakt”, att rubriken närmast före 4 kap. 14 § ska lyda ”Utbildning på 
eftergymnasial nivå med studiemedel”,  att rubriken närmast före 6 kap. 4 § ska lyda 
”Studerande utan treårig gymnasieutbildning”, att rubriken närmast före 4 kap. 8 § 
och att rubriken till 17 kap. ska ha följande lydelse      
    dels att det i författningen ska införas tre nya paragrafer, 4 kap. 7 b och 7 c §§ och 
17 kap. 3 § av följande lydelse, 
    dels att det ska införas en  ny rubrik närmast före 6 kap. 5 § som ska lyda 
”Studerande med grundskoleutbildning” och en ny rubrik närmast före 4 kap. 7 b § 
av följande lydelse. 
    CSN beslutar också att de allmänna råden till 4 kap. 6 § ska ha följande lydelse. 
 
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 

1 kap. Definitioner2 
 

    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 
studiemedel enligt 

 1. 
Beviljningsperiod 

Den tidsperiod från 
och med den första 
kalendervecka till och 
med den sista 
kalendervecka som 
något av följande studiestöd 

                                                      
1 Författningen omtryckt CSNFS 2008:2. 
Senaste lydelse av 3 kap. 4 § CSNFS 2017:2 
16 kap. 12 § CSNFS 2017:2 
rubriken närmast före 2 kap. 1 § CSNFS 2007:4 
rubriken närmast efter 4 kap. 5 § CSNFS 2019:7 
rubriken närmast före 4 kap. 14 § CSNFS. 
2 Senaste lydelse CSNFS 2017:2. Ändringen innebär bl.a. att definitionen av orden studiemedel, 
studiestartsstöd och studiestöd har tagits bort. 
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studiestödslagen 
(1999:1395) eller 
studiestartsstöd enligt lagen 
(2017:527) om 
studiestartsstöd har beviljas 
för i ett och samma beslut. 

har beviljats för i samma 
beslut 
- studiemedel enligt 

studiestödslagen 
(1999:1395),  

- studiestartsstöd enligt 
lagen (2017:527) om 
studiestartsstöd, eller 

- omställningsstudiestöd 
enligt lagen lagen 
(2022:856) om 
omställningsstudiestöd. 

2. Eftergymnasial 
utbildning 

En svensk utbildning som är förtecknad i avdelning B 1 i 
studiestödsförordningen (2000:655). 
 

3. Fastställd 
studietid 

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. 

4. Hemort Den ort där den studerande har sin egentliga hemvist. 
5. Prisbasbelopp Det prisbasbelopp som 

fastställs enligt 2 kap. 6 
och 7 §§ 
socialförsäkringsbalken. 

 5. Prisbasbelopp Det prisbasbelopp som 
definieras i 2 kap. 6 och 
7 §§ 
socialförsäkringsbalken. 

6. Senaste 
beviljningsperiod 

Den beviljningsperiod 
där den 
kalendermässigt senaste 
veckan som CSN har 
beviljat studiemedel 
eller studiestartsstöd för 
finns. 

 6. Senaste 
beviljningsperiod 

Den beviljningsperiod 
där den 
kalendermässigt senaste 
veckan som CSN har 
beviljat studiemedel, 
studiestartsstöd eller 
omställningsstudiestöd för 
finns. 

7. Studiebidrag Studiemedel i form av bidrag i enlighet med 3 kap. 12–13 b §§ 
studiestödslagen. 

8. Studielån Studiemedel i form av lån i enlighet med 3 kap. 11–13 och 14–15 §§ 
studiestödslagen. 

9. Studiemedel Studiestöd i form av bidrag 
och lån som regleras i 3 
kap. studiestödslagen. 

   

10. 
Studieomfattning 

Studiernas omfattning 
uttryckt i poäng eller 
heltidsveckor. 

 9. 
Studieomfattning 

Studiernas omfattning 
uttryckt i poäng eller 
heltidsveckor. 

11. Studieort Den ort där 
utbildningen eller 
undervisningen är 
förlagd. 

 10. Studieort Den ort där 
utbildningen eller 
undervisningen är 
förlagd. 
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12. Studieperiod Den tidsperiod, t.ex. en 
termin, som kurser eller 
paket av kurser pågår. 
För studier vid 
utbildningsprogram 
som omfattas av bilaga 
1 anses en studieperiod 
alltid uppgå till 20 
veckor per termin. 

 11. Studieperiod Den tidsperiod, t.ex. en 
termin, som kurser eller 
paket av kurser pågår. 
För studier vid 
utbildningsprogram 
som omfattas av bilaga 
1 anses en studieperiod 
alltid uppgå till 20 
veckor per termin. 

13. Studiestartsstöd  Studiestöd i form av bidrag 
som regleras i lagen om 
studiestartsstöd. 

   

14. Studiestöd Offentligt finansierad 
ersättning som lämnas till 
enskild enligt 
studiestödslagen eller lagen 
om studiestartsstöd i 
samband med studier. 

   

15. 
Studiestödsperiod  

Den del av en 
studieperiod som en 
studerande beviljas 
studiemedel eller 
studiestartsstöd för. 
Uttrycks i ett antal 
kalenderveckor. 

 12. 
Studiestödsperiod 

Den del av en 
studieperiod som en 
studerande beviljas 
studiemedel, 
studiestartsstöd eller 
omställningsstudiestöd för. 
Uttrycks i ett antal 
kalenderveckor. 

16. Studietakt Studieomfattning i 
förhållande till 
studieperiodens längd 
uttryckt i studier på 
heltid, minst 75 
procent av heltid och 
minst 50 procent av 
heltid. 

 13. Studietakt Studieomfattning i 
förhållande till 
studieperiodens längd 
uttryckt i studier på 
heltid, minst 75 
procent av heltid och 
minst 50 procent av 
heltid. 

17. 
Utbytesprogram 

Ett program som 
innebär att det finns ett 
avtal om utbyte av 
studerande mellan två 
läroanstalter i olika 
länder, och att den 
utskickande 
läroanstalten på 
förhand intygar att 
studierna inom 
programmet i sin helhet 
kan tillgodoräknas som 
en del i den studerandes 

 14. 
Utbytesprogram 

Ett program som 
innebär att det finns ett 
avtal om utbyte av 
studerande mellan två 
läroanstalter i olika 
länder, och att den 
utskickande 
läroanstalten på 
förhand intygar att 
studierna inom 
programmet i sin helhet 
kan tillgodoräknas som 
en del i den studerandes 
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utbildning vid den 
läroanstalten. 

utbildning vid den 
läroanstalten. 

 
2 kap. Tid som studiemedel kan lämnas för 

 
Veckor med studiemedel 

  
Högskolestudier Beräkning av studietid och studietakt vid 

högskolestudier 
 

Övriga studier 
 

2 §3 
    Om studierna 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. 

    Om studier, som avses i 3 kap. 4 § andra 
stycket studiestödsförordningen (2000:655), 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 kap. Studietakt 

 
4 §  

    Studier på folkhögskola som är mer omfattande 
än det lägsta kravet för att de ska anses vara 
heltidsstudier räknas ändå inte som mer än 
heltidsstudier. 

 

 
6 §4 

    För utbildningsformer där det inte är reglerat 
vad som är att anse som studier på hel-
respektive deltid ska läroanstalten 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 (parallella studier), görs motsvarande 
beräkning av studietakten genom att den 
sammanlagda studieomfattningen ställs i 
relation till den totala studieperiodens längd. 

    För utbildningar där det inte är reglerat vad 
som är att anse som studier på hel-respektive 
deltid ska läroanstalten 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. 

                                                      
3 Senaste lydelse CSNFS 2019:7. 
4 Senaste lydelse CSNFS 2017:2. 
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4 kap. Prövning av studieresultat 

 
2 §5 

   Studieresultaten från den studerandes 
senaste beviljningsperiod ska ligga till grund 
för prövningen av om den studerande har 
bedrivit sina tidigare studier i normal takt.       

   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 den studerande under hela eller delar av sin 
senaste beviljningsperiod har haft både studiemedel 
och studiestartsstöd, ska resultaten från både 
beviljningsperioden med studiemedel och med 
studiestartsstöd ligga till grund för prövningen.  

 

    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 §6 
    I följande fall har studieresultaten prövats 
redan i samband med den tidigare ansökan. 
Någon ny prövning av studieresultat ska därmed inte 
göras. Det gäller när en studerande ansöker 
om studiemedel för 

    I följande fall har studieresultaten prövats 
redan i samband med den tidigare ansökan. 
Det gäller när en studerande ansöker om 
studiemedel för 

    1. en studieperiod som 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  
    2. en studieperiod som helt ligger inom en 
pågående beviljningsperiod. 

     1. en studieperiod som studiemedel, 
studiestartsstöd eller omställningsstudiestöd 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  
    2. en studieperiod som helt ligger inom en 
pågående beviljningsperiod. 

  
Beräkning av vilket studieresultat som är 

att jämställa med studier i normal takt 
Beräkning av vilket studieresultat som är 

att jämställa med studier i normal 
studietakt 

 
Beräkning 

 
6 §7 

                                                      
5 Senaste lydelse CSNFS 2017:2. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs. 
6 Senaste lydelse CSNFS 2017:2. 
7 Senaste lydelse CSNFS 2019:7. 
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    Vilket studieresultat som är studier i normal 
takt enligt 8 och 9 §§ och 18−22 b §§ 
fastställs utifrån det antal veckor som den 
studerande har studerat med studiemedel eller 
studiestartsstöd på heltid. Veckor med sådant 
studiestöd för deltidsstudier ska räknas om till 
veckor med studiestöd för heltidsstudier. 

    Vad som är studier i normal studietakt 
enligt 8, 9, 14 §§ och 18−22 b §§ fastställs 
utifrån det antal veckor som den studerande 
har studerat med studiemedel på heltid. 
Veckor med studiemedel för deltidsstudier ska 
räknas om till veckor med studiestöd för 
heltidsstudier. 

 
Till 6 § meddelar CSN följande allmänna råd8 

 
    Om en studerande under en 
studiestödsperiod har fått studiestöd vid 
sjukdom enligt bestämmelserna i 3 kap. 26–32 
§§ studiestödsförordningen (2000:655), eller i 
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 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. 

    Om en studerande under en 
studiestödsperiod har fått studiestöd under 
sjukdom enligt 3 kap. 26–32 §§ 
studiestödsförordningen (2000:655), 12 § 
förordningen (2017:532) om studiestartsstöd eller 18 
§ förordningen (2022:857) om 
omställningsstudiestöd, 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 3 kap. 32 
a–h §§ studiestödsförordningen, 13−15 §§ 
förordningen om studiestartsstöd eller 19−21 §§ 
förordningen om omställningsstudiestöd 
    1. vid tillfällig vård av barn,  
    2. vid vård av närstående, eller  
    3. i samband med att ett barn under 18 år 
har avlidit. 

x 
7 §9 

    Antalet heltidsveckor med studiestöd enligt 
6 § avrundas till närmast lägre heltal. 

    Antalet heltidsveckor med studiemedel enligt 
6 § avrundas till närmast lägre heltal. 

 
7 a §10 

    Det krav på studieresultat som är studier i 
normal takt avrundas till närmast lägre heltal. 

    Det krav på studieresultat som är studier i 
normal studietakt avrundas till närmast lägre 
heltal. 

 
Normal studietakt 

 
 Tidigare studier med studiestartsstöd och 

omställningsstudiestöd 
 

 7 b § 

                                                      
8 Senaste lydelse CSNFS 2019:7. 
9 Senaste lydelse CSNFS 2017:2 
10 Senaste lydelse CSNFS 2019:7. 
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         Vad som är normal studietakt vid studier med 
studiestartsstöd enligt 15 § lagen (2017:527) om 
studiestartsstöd framgår av 8 § förordningen 
(2017:532) om studiestartsstöd och 5 kap. Centrala 
studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd 
(CSNFS 2017:1) om beviljning av studiestartsstöd. 

 
 7 c § 
     Vad som är normal studietakt vid studier med 

omställningsstudiestöd enligt 19 § lagen (2022:856) 
om omställningsstudiestöd framgår av 16 § 
förordningen (2022:857) om omställningsstudiestöd 
och 7 kap. Centrala studiestödsnämndens föreskrifter 
och allmänna råd (CSNFS 2022:000) om 
beviljning av omställningsstudiestöd. 

 
Utbildning på grundskole- och gymnasienivå Utbildning på grundskole- och gymnasienivå 

med studiemedel 
 

8 §11 
    Vid studier på en kommunal 
vuxenutbildning eller på en utbildning enligt 
förordningen (2015:504) om statsbidrag för 
utbildning som kombineras med traineejobb, 
eller när del av sådan utbildning förläggs 
utomlands, är normal studietakt att den 
studerande ska ha klarat av 75 procent av sitt 
studieåtagande för studier som bedrivs med 
studiestöd. 

   Vid studier på en kommunal 
vuxenutbildning eller på en utbildning enligt 
förordningen (2015:504) om statsbidrag för 
utbildning som kombineras med traineejobb, 
eller när del av sådan utbildning förläggs 
utomlands, är normal studietakt att den 
studerande ska ha klarat av 75 procent av sitt 
studieåtagande för studier som bedrivs med 
studiemedel. 

 
Utbildning på eftergymnasial nivå Utbildning på eftergymnasial nivå med 

studiemedel  
 

14 § 
    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 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. 

 
Äldre studieresultat 

 
23 §12 

                                                      
11 Senaste lydelse CSNFS 2020:5. 
12 Senaste lydelse CSNFS 2017:2. 
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    För att en period med studiemedel eller med 
studiestartsstöd ska anses ha avslutats för mer 
än tio år sedan, i enlighet med 3 kap. 5 a § 
studiestödsförordningen (2000:655), 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 studiemedel för. 

    För att en period med studiemedel ska 
anses ha avslutats för mer än tio år sedan, i 
enlighet med 3 kap. 5 a § 
studiestödsförordningen (2000:655), 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 studiemedel för. 

 
Återkvalificering 

 
24 §13 

    En studerande har åter rätt till studiemedel 
från och med veckan efter den kalendervecka 
då kraven på studieresultat enligt 3 kap. 5 § 
studiestödsförordningen (2000:655), enligt 4 kap. 8-
9 §§ eller 4 kap. 14-22 b §§ dessa föreskrifter är 
uppnådda.  

    En studerande har åter rätt till studiemedel 
från och med veckan efter den kalendervecka 
då kraven på studieresultat har uppnåtts enligt  
- 3 kap. 7 § studiestödslagen (1999:1395),  
- 15 § lagen (2017:527) om studiestartsstöd, eller  
- 19 § lagen (2022:856) om 

omställningsstudiestöd, 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. Studiemedel kan även 
då beviljas från och med veckan efter den vecka då godkända studieresultat motsvarande 
kravet enligt första stycket har uppnåtts. 
 

5 a kap. Rätt till studielån med hänsyn till den studerandes ålder 
 

4 § 
    Att en studerande inte längre har studielån 
enligt 3 kap. 9 § tredje stycket 
studiestödslagen (1999:1395) innebär att 
ingen skuld på studielån enligt 4 kap. 
studiestödslagen återstår. Om en studerande har 
fått ett beslut om återkrav av studiemedel enligt 5 
kap. studiestödslagen och om återkravet inte betalats 
helt, ska han eller hon anses ha studielån. 

    Att en studerande inte längre har studielån 
enligt 3 kap. 9 § tredje stycket 
studiestödslagen (1999:1395) innebär att 
ingen skuld på studielån enligt 4 kap. 
studiestödslagen återstår.  

 
5 §14 

    Prövningen av om en studerande har 
studielån enligt 3 kap. 9 § tredje stycket 
studiestödslagen (1999:1395) ska göras med 
hänsyn till de förhållanden som gällde vid 
början av den pågående sammanhängande 

    Prövningen av om en studerande har 
studielån enligt 3 kap. 9 § tredje stycket 
studiestödslagen (1999:1395) ska göras med 
hänsyn till de förhållanden som gällde vid 
början av en pågående sammanhängande 

                                                      
13 Senaste lydelse CSNFS 2015:1. 
14 Senaste lydelse CSNFS 2021:2.. 
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perioden med studiemedel, om detta är till 
fördel för den studerande. Detta gäller även 
om den studerande var yngre än 51 år när 
perioden med studiemedel började. Med en 
sammanhängande period med studiemedel 
menas att den studerande har fått 
studiemedel under varje, på varandra följande 
kalenderhalvår. Ett uppehåll på högst ett år ska 
dock godtas om detta har berott på sjukdom eller 
någon annan oförutsedd händelse. 

period med studiemedel, om detta är till fördel 
för den studerande. Detta gäller även om den 
studerande var yngre än 51 år när perioden 
med studiemedel började. Med en 
sammanhängande period med studiemedel 
menas att den studerande har fått 
studiemedel under varje, på varandra följande 
kalenderhalvår. 

 
7 § 

    För att en studerande inte längre ska anses 
ha studielån enligt 3 kap. 9 § tredje stycket 
studiestödslagen (1999:1395), får det inte 
återstå någon skuld på studielånet. En 
slutbetalning av skulden måste ha gjorts senast tio 
veckor in i den första studieperiod som ansökan 
gäller. 

    För att en studerande inte längre ska anses 
ha studielån enligt 3 kap. 9 § tredje stycket 
studiestödslagen (1999:1395), får det inte 
återstå någon skuld på studielånet. 

 
6 kap. Det högre bidragsbeloppet 

 
Studerande med grundskoleutbildning men inte 

treårig gymnasieutbildning 
Studerande utan treårig gymnasieutbildning 

 
4 § 

    En studerande som saknar examensbevis eller studiebevis eller motsvarande från  
gymnasieskolan eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning och som har studerat på  
grundskolenivå med det högre bidragsbeloppet har förtur till detta vid fortsatta studier på  
gymnasienivå till dess att han eller hon har rätt till examensbevis, studiebevis eller  
motsvarande. 
    En studerande som saknar examensbevis eller studiebevis eller motsvarande från  
gymnasieskolan eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning och som har studerat på  
gymnasienivå med det högre bidragsbeloppet har förtur till detta vid fortsatta studier på  
gymnasienivå till dess att han eller hon har rätt till examensbevis, studiebevis eller  
motsvarande. 
 
 Studerande med grundskoleutbildning 
 

5 § 
    En studerande som har slutbetyg eller motsvarande från en grundskoleutbildning eller 
motsvarande utbildning och som har bedrivit repetitions- eller kompletteringsstudier på 
grundskolenivå med det högre bidragsbeloppet har förtur till detta för fortsatta 
repetitionseller kompletteringsstudier på grundskolenivå. 
 

14 kap. Uppgiftsskyldighet för den studerande 
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 2 §15  
 
    En studerande ska anmäla till CSN om 
han eller hon  
    1. helt eller delvis avbryter sina studier,      
    2. förlänger sin studietid,  
    3. gör ett uppehåll i studierna av en annan 
anledning än vad som framgår av 1 § andra 
stycket under sju dagar eller mer och när 
studierna återupptas,  
    4. gör ett uppehåll i studierna under sju 
dagar eller mer på grund av sjukdom vid 
utlandsstudier,  
    5. byter läroanstalt,  
    6. byter utbildning,  
    7. får en inkomst som överstiger 
fribeloppet, eller  
    8. får ny inkomst så att en redan lämnad 
inkomstuppgift som överstiger fribeloppet 
förändras.  

    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 under sju dagar eller mer och när 
studierna återupptas,  
    4. gör ett uppehåll i studierna under sju 
dagar eller mer på grund av sjukdom vid 
utlandsstudier,  
    5. byter läroanstalt,  
    6. byter utbildning,  
    7. får en inkomst som överstiger 
fribeloppet, eller  
    8. får ny inkomst så att en redan lämnad 
inkomstuppgift som överstiger fribeloppet 
förändras. 

    Den studerande ska även anmäla till CSN om det i övrigt sker förändringar i hans eller 
hennes förhållanden som kan påverka rätten till studiemedel eller studiemedlens storlek. 
 

16 kap. Utbetalning 
 

Returnerad utbetalning  
 

12 §  
    En utbetalning som har gjorts genom 
utbetalningskort och som den studerande inte 
kvitterat ut inom 60 dagar returneras från banken 
till CSN. En utbetalning som har returnerats på 
detta sätt betraktas inte som utbetald. 

 

 
17 kap. Återbetalning av icke-önskat 

studiemedel 
17 kap. Återbetalning av studiemedel 

som den studerande inte önskar 
utnyttja 

 
2 §16 

    Studiemedel får betalas tillbaka enligt 6 kap. 2 § 
studiestödslagen (1999:1395), om den studerande 
meddelar detta till CSN inom 30 dagar  
    1. från utbetalningsdagen,  
    2. från studiestödsperiodens början, eller  
    3. från den dag då studierna har avbrutits.           

   Med att genast betala tillbaka studiemedel enligt 6 
kap. 2 § studiestödslagen (1999:1395) avses 
inbetalning senast 30 dagar från 
    1. utbetalningsdagen, eller 
    2. studiestödsperiodens början. 

                                                      
15 Senaste lydelse CSNFS 2016:2. 
16 Senaste lydelse 2015:1. Ändringen innebär bl.a. att andra och fjärde stycket upphävs. 
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    I de fall som avses i första stycket 3 får 
återbetalningen endast gälla studiemedel för 
utlandsstudier som gäller tid efter studieavbrottet.  

 

    För att räknas som återbetalning enligt 
samma lag ska beloppet vara insatt på CSN:s 
konto  
    1. senast inom samma tidsperiod som anges i 
första stycket, eller  
    2. senast två veckor efter det att den studerande 
har meddelat önskemål om en sådan återbetalning 
till CSN. 

    För att räknas som återbetalning enligt 
samma bestämmelse ska beloppet vara insatt på 
CSN:s konto senast inom samma tidsperiod som 
anges i första stycket. 

    Om det finns särskilda skäl får studiemedel 
betalas tillbaka enligt 6 kap. 2 § studiestödslagen, 
även om tidsfristerna enligt första och tredje stycket 
överskrids.  

 

    Studiemedel som betalas tillbaka enligt denna paragraf måste gälla belopp som har betalats 
ut för en eller flera hela kalenderveckor. Återbetalningen får dock avgränsas till att gälla 
endast en sådan del av ett studiemedelsbelopp som har betalats ut i form av studiebidrag, 
tilläggsbidrag eller studielån. 
 
 3 § 
     Vid tillämpning av 2 § anses merkostnadslån 

som lämnas med ett belopp per kalendervecka och 
som har betalas ut på annat sätt än förskottsvis varje 
månad enligt 16 kap. 4 a § anses vara utbetalda den 
dag sådant studiemedel som avses i 3 kap. 11 § 
studiestödslagen (1999:1395) har betalats ut för 
samma vecka. Detsamma ska gälla för sådant 
merkostnadslån som redan har betalats för 
efterföljande veckor.  

 
19 kap.  Uppgiftsskyldighet för läroanstalter 

 
4 §17 

    När en studerande som har ansökt om 
eller beviljats studiemedel har påbörjat 
studierna på ett utbildningsprogram eller en kurs 
ska läroanstalten bekräfta att han eller hon 
har registrerats på utbildningen eller kursen. 

    När en studerande som har ansökt om 
eller beviljats studiemedel har påbörjat 
studierna på en utbildning ska läroanstalten 
lämna uppgift om det genom att bekräfta att han 
eller hon har registrerats på utbildningen. 

 
5 §18 

    Läroanstalten ska för studerande som har 
ansökt om eller beviljats studiemedel till CSN 
omgående meddela 
    1. om den studerande helt eller delvis 
avbryter sina studier,  

    Läroanstalten ska för studerande som har 
ansökt om eller beviljats studiemedel till CSN 
omgående lämna uppgift om 
    1. att den studerande helt eller delvis 
avbryter sina studier,  

                                                      
17 Senaste lydelse CSNFS 2017:2. 
18 Senazste lydelse CSNFS 2017:2. 
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    2. om den studerande förlänger sin 
studietid, och 
    3. om det i övrigt sker förändringar i den 
studerandes utbildning, studietid och  
studieomfattning som kan påverka rätten till 
studiemedel eller studiemedlens storlek. 

    2. att den studerande förlänger sin 
studietid, och 
    3. det i övrigt sker förändringar i den 
studerandes utbildning, studietid och  
studieomfattning som kan påverka rätten till 
studiemedel eller studiemedlens storlek. 

 
————————— 

1. Denna författning träder ikraft den 1 oktober 2022. 
2. För utbetalningar som skett före ikraftträdandet gäller 17 kap. 2 § i 

den äldre lydelsen. 
3. 17 kap. 3 § gäller för utbetalningar som sker efter ikraftträdandet. 


