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Studiestartsstöd
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beslutade den 13 december 2019.
Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreskriver med stöd av 6 §
tredje stycket, 8 § och 11 § förordningen (2017:532) om studiestartsstöd
dels att 3 kap. 2 §, 4 kap. 8 §, rubriken efter 5 kap. 4 §, 5 kap. 5
och 7 §§ och 7 kap. 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 7 kap. 4 §, av följande
lydelse.
CSN beslutar också att de allmänna råden till 7 kap. 3 § dessa
föreskrifter ska upphöra att gälla samt att de allmänna råden till 5 kap.
5 § dessa föreskrifter och till 22 § lagen (2017:527) om studiestartsstöd
ska ha följande lydelse.

3 kap. Tid som studiestartsstöd kan lämnas för
2 § 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.

4 kap. Studietakt
8 § Om en studerande avbryter en kurs, lämnas studiestartsstöd för
tiden efter den kalendervecka som avbrottet skett med hänsyn till den
för övriga kurser genomsnittliga studietakten för hela studieperioden.
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5 kap. Prövning av studieresultat
Beräkning av vilket studieresultat som är att jämställa med
studier i normal takt
5 § Vilket studieresultat som är studier i normal takt fastställs
utifrån det antal veckor som den studerande har studerat med
studiestartsstöd eller studiemedel på heltid. Veckor med sådant
studiestöd 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 vid sjukdom enligt bestämmelserna i 12 § förordningen
(2017:532) om studiestartsstöd eller i 3 kap. 26–32 §§ studiestödsförordningen (2000:655), 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 13−15 §§ förordningen om
studiestartsstöd eller 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.
7 § Det krav på studieresultat som är studier i normal takt
avrundas till närmast lägre heltal.

7 kap. Inkomstprövning
Till 22 § lagen (2017:527) om studiestartsstöd 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 § För den som inte beskattas för sin huvudsakliga inkomst
i Sverige ska inkomsten beräknas på motsvarande sätt som i
Sverige.
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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 studiestartsstöd 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 inkomståret. Detta gäller dock under förutsättning att
1. den studerande begär en ny beräkning, och
2. omräkningen leder till att den studerande kan få ytterligare
studiestartsstöd.
_________________
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Denna författning träder i kraft den 1 januari 2020.
På Centrala studiestödsnämndens vägnar

CHRISTINA FORSBERG
			

Cecilia Ljung
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