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(CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel;

beslutade den 13 december 2019.

 Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreskriver med stöd av  
3 kap. 4 § femte stycket, 5 a § andra stycket, 17 § tredje stycket, 18 §,  
25 b § andra stycket punkt 2 och 5 och 36 § tredje stycket studie-
stödsförordningen (2000:655) i fråga om nämndens föreskrifter och 
allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel1  
 dels att 12 kap. 23 § ska upphöra att gälla,
 dels att rubriken närmast före 12 kap. 23 § ska utgå,
 dels att 2 kap. 2 §, 3 kap. 8 §, rubriken efter 4 kap. 5 §, 4 kap. 6 
och 7 a §§, 10 kap. 3 §, rubriken till 11 kap., 11 kap. 2 §, 12 kap. 6 § 
och 15 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
 dels att det ska införas två nya paragrafer, 10 kap. 4 § och 12 kap. 
10 a §, av följande lydelse.
 CSN beslutar också att de allmänna råden till 3 kap. 24 a § an-
dra stycket studiestödsförordningen (2000:655) och till 10 kap. 3 § 
dessa föreskrifter ska upphöra att gälla samt att de allmänna råden till  
3 kap. 23 § studiestödsförordningen ska utgöra allmänna råd till 3 kap.  
23 § första stycket 1 studiestödsförordningen och de allmänna råden till  
3 kap. 26 § tredje stycket och 30 § studiestödsförordningen ska utgöra 
allmänna råd till 3 kap. 30 § studiestödsförordningen, samt att de all-
männa råden till 4 kap. 6 §, till 5 kap., till 3 kap. 8–10 §§ studiestöds-
lagen (1999:1395), till 3 kap. 6 och 7 §§ studiestödsförordningen, till  
3 kap. 19 § studiestödslagen och till 3 kap. 22 § studiestödsförord-
ningen ska ha följande lydelse.

2 kap. Tid som studiemedel kan lämnas för

2  § Om studierna under den första eller den sista kalenderveckan i 
en studieperiod pågår under alla veckodagar med undantag för lördag, 

1
1 Författningen omtryckt CSNFS 2008:2. 



söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller 
nyårsafton ska studietiden anses omfatta hela veckan.

3 kap. Studietakt

8  §2 Om en studerande avbryter en kurs, lämnas studiemedel för 
tiden efter den kalendervecka som avbrottet skett med hänsyn 
till den för övriga kurser genomsnittliga studietakten för hela 
studieperioden.

4 kap. Prövning av studieresultat

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

6  §3 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.

Till 6 § meddelar CSN följande allmänna råd
    
 Om en studerande under en studiestödsperiod har fått stu-
diestöd 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.

7 a §4 Det krav på studieresultat som är studier i normal takt 
avrundas till närmast lägre heltal.
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2 Senaste lydelse CSNFS 2017:2. 
3 Senaste lydelse CSNFS 2017:2.
4 Senaste lydelse CSNFS 2015:1.
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CSNFS 2019:75 kap. Längsta tid för rätt till studiemedel

Till 3 kap. 8–10 §§ studiestödslagen (1999:1395) och 3 kap.  
6 och 7 §§ studiestödsförordningen (2000:655) meddelar CSN 
följande allmänna råd

Färdighetsträning 

    Med färdighetsträning bör avses en utbildning på en nivå som 
motsvarar årskurs 6 eller lägre i grundskolan. 

Tidigare utbildning 

Att helt sakna grundskoleutbildning eller motsvarande utbildning 

a) Att helt sakna grundskoleutbildning: 
 En studerande bör anses helt sakna en grundskoleutbildning 
om han eller hon inte har slutfört alla obligatoriska ämnen eller 
ämnesblock som finns i grundskolan, med undantag av ämnena bild, 
hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik samt slöjd. 
b) Att helt sakna motsvarande utbildning: 
 En studerande bör anses helt sakna en utbildning som mot-
svarar en grundskoleutbildning om han eller hon 
1. inte har slutfört alla ämnen, med undantag av ämnet hem- och kon-
sumentkunskap, som ingår i den grundläggande vuxenutbildningen, 
2. inte har slutfört en annan utbildning vars ämnesinnehåll mot-
svarar de ämnen som avses under a), och  
3. inte har slutfört en utbildning utomlands som ger tillträde till 
det som motsvarar en gymnasieutbildning i det landet.  
   
Treårig gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning 

a) Treårig gymnasieutbildning: 
 En studerande som har slutfört ett nationellt program i gym-
nasieskolan bör anses ha en treårig gymnasieutbildning. 
b) Motsvarande utbildning:  
 En studerande som har slutfört en svensk eller utländsk utbild-
ning som, med godkända betyg eller motsvarande, ger behörighet 
för högskolestudier i Sverige, bör anses ha en utbildning som 
motsvarar en treårig gymnasieutbildning.      
 En studerande som har slutfört en utbildning utomlands som, 
med godkända betyg eller motsvarande, ger behörighet för hög-
skolestudier i det landet bör anses ha en utbildning som motsvarar 
en treårig gymnasieutbildning.
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Att slutföra ett ämne eller en utbildning 

 En studerande som har deltagit i ett ämne eller i en utbildning 
i en sådan omfattning att hans eller hennes insatser kan värderas 
och betyg kan sättas bör anses ha slutfört ämnet eller utbildningen. 
Betygen behöver dock inte vara godkända.   

Tid som inte räknas in 

 Om en studerande under en eller flera hela veckor i en stu-
diestödsperiod har fått studiemedel vid sjukdom enligt bestäm-
melserna i 3 kap. 26–32 §§ studiestödsförordningen (2000:655), 
bör han eller hon inte anses ha studerat under dessa veckor. De 
veckorna bör därför inte räknas in i de tider som anges i 3 kap. 8, 
9 och 14 §§ studiestödslagen (1999:1395). Detsamma bör gälla 
för de veckor då en studerande har fått studiemedel enligt 3 kap. 
32 a–h §§ studiestödsförordningen    
1. vid tillfällig vård av barn,    
2. vid vård av närstående, eller   
3. i samband med att ett barn under 18 år har avlidit.       
 Tiden bör inte heller räknas för en studerande som     
1. har betalat tillbaka studiemedel enligt bestämmelserna i 6 kap. 
2 § studiestödslagen i den ordning som föreskrivs i 17 kap. dessa 
föreskrifter och allmänna råd,   
2. har betalat tillbaka studiemedel som lämnats för samma tid 
som han eller hon tagit emot andra förmåner enligt 3 kap. 15 § 
studiestödslagen, eller 
3. har fått ett beslut om återkrav av studiemedel enligt 5 kap.  
1 eller 2 § studiestödslagen. Vid återkrav på grund av för hög 
inkomst gäller detta dock endast för den tid som hela det utbetalda 
beloppet har krävts tillbaka.   

Särskilda skäl 

 Studiemedel med hänsyn till särskilda skäl får enligt 3 kap.  
8 § fjärde stycket studiestödslagen (1999:1395) lämnas i högst 
40 veckor. Begränsningen till 40 veckor bör gälla per studienivå.     
 Särskilda skäl bör anses finnas om en person av arbetsmark-
nadsskäl eller av personliga eller andra liknande skäl behöver 
fullfölja en utbildning eller behöver en vidareutbildning eller 
en breddad utbildning som inte ryms inom återstående antal 
studiemedelsveckor.
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CSNFS 2019:7 För att studiemedel ska kunna lämnas med hänsyn till särskilda 
skäl, bör det före studiernas början ha gått en viss tid sedan den 
studerande hade studiestöd.

10 kap. Inkomstprövning

Till 3 kap. 19 § studiestödslagen (1999:1395) meddelar CSN 
följande allmänna råd 
    
    När den studerande begär det bör överskott i inkomstslagen 
näringsverksamhet och kapital kunna fördelas till lika stora delar 
per kalenderhalvår.

3  §5 För den som inte beskattas för sin huvudsakliga inkomst 
i Sverige ska inkomsten beräknas på motsvarande sätt som i 
Sverige.

4  § Inkomst i utlandet räknas om till svenska kronor utifrån den 
valutakurs som gäller den första bankdagen för inkomståret. Om 
denna valutakurs inte är känd räknas inkomsten om till svenska 
kronor utifrån den valutakurs som gäller den första bankdagen 
det år då beslutet om studiemedel fattas.  
 Om beräkningen har gjorts utifrån valutakursen den första 
bankdagen under beslutsåret, får det göras en omräkning av 
inkomsten för sådan inkomst som avser det därpå följande in-
komståret. Detta gäller dock under förutsättning att
1. den studerande begär en ny beräkning, och
2. omräkningen leder till att den studerande kan få ytterligare 
studiemedel.

11 kap. Studerande som är föremål för 
kriminalvård

2  §6 Till en studerande som omfattas av fängelselagen (2010:610) 
och är inskriven på anstalt får studiemedel endast lämnas vid 
studier på eftergymnasial nivå och då endast med den del som 
utgörs av studiebidrag. 
    När en studerande verkställer ett fängelsestraff utanför anstalten 
enligt 11 kap. 5 § fängelselagen får dock studiemedel lämnas.

5 Senaste lydelse CSNFS 2017:2.
6 Senaste lydelse CSNFS 2011:2.
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12 kap. Studiemedel för utlandsstudier

6  §7 Det krav på bosättning som anges i 3 kap. 23 § första stycket 
studiestödslagen (1999:1395) gäller inte för en person som     
1. uppfyllde bosättningskravet när han eller hon började sina 
utlandsstudier med studiemedel enligt studiestödslagen eller med 
utbildningsbidrag för doktorander, och     
2. fortsätter att läsa med sådant stöd utan uppehåll.

Till 3 kap. 23 § första stycket 1 studiestödsförordningen 
(2000:655) meddelar CSN följande allmänna råd

 Bedömningen av om en utländsk utbildning är jämförbar 
med en svensk utbildning som inte ger rätt till studiemedel bör 
utgå från kriterier som förkunskapskrav, utbildningens längd, 
kursinnehåll och resultat i form av behörighet eller examina.

10 a §  Bedömningen av om studier på gymnasial nivå i länder 
utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och 
Schweiz kan anses motsvara studier på gymnasial nivå i Sverige 
ska utgå från förkunskapskrav, utbildningens längd, kursinnehåll 
och resultat i form av behörighet eller examina.   

Till 3 kap. 22 § studiestödsförordningen (2000:655) meddelar 
CSN följande allmänna råd

 Motsvarande studier bör exempelvis inte anses kunna bedrivas 
med lika stor fördel i Sverige om 
1. en studerande ansöker om studiemedel för att, utan avbrott, 
fortsätta en gymnasial utbildning som ger rätt till studiehjälp, 
och som har påbörjats innan det andra kalenderhalvåret när han 
eller hon fyller 20 år,     
2. undervisningsavgiften för utbildningen utomlands är väsentligt 
lägre,     
3. utbildningen i Sverige skulle ta väsentligt längre tid, eller     
4. utbildningen i Sverige normalt sett inte är öppen för den stu-
derande med hänsyn till hans eller hennes ålder,     
5. utbildningen utgör en påbyggnad inom samma ämnesområde 
till en gymnasieutbildning som den studerande har läst i Sverige.

7 Senaste lydelse CSNFS 2015:1.
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CSNFS 2019:714 kap. Uppgiftsskyldighet för den studerande

Till 3 kap. 30 § studiestödsförordningen (2000:655) meddelar 
CSN följande allmänna råd  

 Vid utlandsstudier bör det finnas särskilda skäl att godkänna 
tid innan en anmälan om sjukdom har gjorts om anmälan sker 
enligt 14 kap. 3 § tredje stycket i dessa föreskrifter och allmänna 
råd. 

15 kap. Ansökan och beviljning

1  §8 Bestämmelser om ansökan med mera finns i 3 kap. 29 § 
studiestödslagen (1999:1395) samt i 3 kap. 36 och 37 §§ studie-
stödsförordningen (2000:655).
_________________

 Denna författning träder i kraft den 1 januari 2020. 

På Centrala studiestödsnämndens vägnar

CHRISTINA FORSBERG

   Cecilia Ljung

8 Senaste lydelse CSNFS 2009:15.


