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Förslag till ändring i Centrala studiestödsnämndens 
föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av 
studiemedel 

Regeringen har beslutat om en ny målgrupp för det högre bidragsbeloppet 
inom studiemedelssystemet  

Regeringen beslutade den 8 februari 2018 att den högre bidragsnivån inom 
studiemedelssystemet ska kunna lämnas till nya grupper av studerande.1 Den högre 
bidragsdelen ska kunna lämnas till vissa studerande som har bedrivit oavbrutna 
studier på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan och som därefter, utan 
uppehåll, fortsätter med sådana studier eller övergår till vissa behörighetsgivande 
studier vid komvux eller en folkhögskola. Bestämmelserna träder ikraft den 1 april 
2018 och det högre bidragsbeloppet ska kunna lämnas för studier från och med den 
1 juli 2018. 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) får enligt bemyndigande meddela närmare 
föreskrifter om vad som ska anses med att bedriva oavbrutna studier och att utan 
uppehåll fortsätta eller övergå till studier. 

CSN föreslår föreskrifter  

CSN föreslår att en studerande som själv har anmält att studierna på ett 
introduktionsprogram ska avslutas i förtid ska anses ha avbrutit sin utbildning. 
Vidare att den studerande, som på grund av frånvaro under mer än en månad anses 
ha avslutat sin utbildning på ett introduktionsprogram, ska anses ha avbrutit sina 
studier. CSN föreslår vidare att den som gör ett uppehåll i sina studier under fyra 
månader eller mer ska anses ha gjort ett uppehåll i sina studier. 

Ni bereds möjlighet att lämna synpunkter på CSN:s förslag 

CSN har upprättat en konsekvensutredning med förslag till ändrade 
föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel2.  
 
Enligt 4 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid 
regelgivning bereds ni tillfälle att lämna yttrande över CSN:s förslag till nya 

                                                 
 
1 Förordningen (2018:63) om ändring i studiestödsförordningen (2000:655). Förordningen 
utkom från trycket den 20 februari 2018. 
2 Ändringar i Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) 
om beviljning av studiemedel. 

http://www.csn.se/
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20071244-om-konsekvensutredning-vid_sfs-2007-1244
http://www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20180063.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/studiestodsforordning-2000655_sfs-2000-655
http://www.csn.se/polopoly_fs/1.14991!/2001-1.pdf
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föreskrifter och allmänna råd samt ändringar i befintliga föreskrifter och 
allmänna råd. 

En kort svarstid har varit nödvändig 

Den korta tiden mellan regeringens beslut om nya förordningsbestämmelser 
och ikraftträdandet innebär snäva tidsramar för CSN:s arbete med 
myndighetens föreskrifter. För att även CSN:s föreskrifter ska kunna träda 
ikraft så snart som möjligt har den tid ni kan lämna synpunkter på CSN:s 
förslag dessvärre behövt begränsas till tre veckor. Vi beklagar detta. 
 
Eventuella synpunkter på CSN:s förslag måste därför ha kommit in till CSN 
senast fredagen den 23 mars 2018. Var vänlig ange CSN:s beteckning på 
ärendet i ert yttrande. Svaret skickas som wordfil via e-post till 
registrator@csn.se. 
 
CSN översänder i första hand förslaget via e-post. Om ni även önskar förslaget via 

ordinarie post så ordnar vi gärna det. Skicka en e-post om sådant önskemål till 

någon av CSN:s kontaktpersoner.  

Kontaktperson hos CSN är Joacim Strömblad. 
 
Tel. 046-19 66 93, e-post: joacim.stromblad@csn.se  
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Åke Svensson 
Chefsjurist 
CSN 
 
 
 
 
 
Bilagor 
 
Sändlista 
CSN:s konsekvensutredning  
 
 
 
 
 
 

mailto:registrator@csn.se
mailto:joacim.stromblad@csn.se
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Sändlista 
 

     

Friskolornas riksförbund  info@friskola.se   Box 555 45 
102 04 Stockholm 

     
Rörelsefolkhögskol
ornas 
intresseorganisation 
(RIO)  

 info@sverigesfolkhogskol
or.se  

 Box 112 15 
100 61 Stockholm 

     
Sveriges elevråd (SVEA)  info@svea.org   Norr Mälarstrand 24 

112 20 Stockholm 
     
Sveriges skolledarförbund  info@skolledarna.se  Box 3266 

103 65 Stockholm 
     
Vuxenutbildning i 
samverkan 

 info@visnet.se  Box 54 
234 21 Lomma 

     
Överklagandenämnden 
för studiestöd 

 registrator@oks.se  
 

 Box 110 
871 23 Härnösand 

     
Folkbildningsrådet  info@folkbildningsr

adet.se  
 Box 380 74 

100 64 Stockholm 
     
Migrationsverket  migrationsverket@

migrationsverket.se 
 601 70 Norrköping 

     
Sveriges kommuner och 
landsting 
(SKL) 

 info@skl.se   118 82 Stockholm 

     
Skolinspektionen  skolinspektionen@s

kolinspektionen.se 
 Box 230 69 

104 35 Stockholm 
     
Skolverket  registrator@skolver

ket.se  
 106 20 Stockholm 

     
Göteborgs stad, 
utbildningsförvaltningen 

 info@educ.goteborg.se  Box 5428 
402 29 Göteborg 

     
Malmö stad  malmostad@malmo.se   205 80 Malmö 
     
Norrköpings kommun  norrkoping.kommun@no

rrkoping.se 
 Rådhuset  

601 81 Norrköping 

mailto:info@friskola.se
mailto:info@sverigesfolkhogskolor.se
mailto:info@sverigesfolkhogskolor.se
mailto:info@svea.org
mailto:info@skolledarna.se
mailto:info@visnet.se
mailto:registrator@oks.se
mailto:info@folkbildningsradet.se
mailto:info@folkbildningsradet.se
mailto:migrationsverket@migrationsverket.se
mailto:migrationsverket@migrationsverket.se
mailto:info@skl.se
mailto:skolinspektionen@skolinspektionen.se
mailto:skolinspektionen@skolinspektionen.se
mailto:registrator@skolverket.se
mailto:registrator@skolverket.se
mailto:malmostad@malmo.se
mailto:norrkoping.kommun@norrkoping.se
mailto:norrkoping.kommun@norrkoping.se
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Stockholm stad, 
utbildningsförvaltningen 

 kcskola@stockholm.se   Stadshuset  
105 35 Stockholm 

     
Umeå kommun  umea.kommun@umea.se  Skolgatan 31A 

901 84 Umeå 
     
Örebro kommun  servicecenter@orebro.se  

   
 Box 30000 

701 35 Örebro 
 

 
 

mailto:kcskola@stockholm.se
http://epost.umea.se/umea.kommun
mailto:servicecenter@orebro.se

