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

beslutade den 28 mars 2018.

Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreskriver med stöd av 3 kap.
9 c och 11 §§ studiestödsförordningen (2000:655) i fråga om nämndens
föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av
studiemedel1

dels att 6 kap. 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas tre nya paragrafer, 6 kap. 1 a och 1 b §§,

närmast efter det allmänna rådet till 3 kap. 9 § andra stycket stu-
diestödsförordningen, och 8 a §, samt närmast före 6 kap. 1 a och
8 a §§ nya rubriker av följande lydelse.

CSN beslutar också att det allmänna rådet till 3 kap. 9–10 §§
studiestödsförordningen ska utgöra allmänt råd till 3 kap. 9–9 b och
10 §§ studiestödsförordningen samt att det ska införas ett nytt allmänt
råd till 3 kap. 9 b § andra stycket studiestödsförordningen, närmast
efter 6 kap. 1 b §, av följande lydelse.

6 kap. Det högre bidragsbeloppet

1  §2 Bestämmelser om ett högre bidragsbelopp än vad som följer av
3 kap. 12 § studiestödslagen (1999:1395) och om förtur till det högre
bidragsbeloppet finns i 3 kap. 13 § studiestödslagen, samt i 3 kap.
9–9 b och 10 §§ studiestödsförordningen (2000:655).

1

1 Författningen omtryckt CSNFS 2008:2.
2 Senaste lydelse CSNFS 2015:1.



Oavbrutna studier och studier utan uppehåll enligt 3 kap. 9 b §
studiestödsförordningen (2000:655)

1 a § En studerande ska anses ha bedrivit oavbrutna studier på
ett introduktionsprogram i gymnasieskolan om han eller hon inte
1. har anmält att utbildningen ska avslutas utan att slutföras i
enlighet med 12 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039), eller
2. anses har avslutat utbildningen i enlighet med 12 kap. 4 a §
gymnasieförordningen.

1 b § En studerande ska anses ha bedrivit studier utan uppehåll
om han eller hon inte har gjort ett studieuppehåll som uppgår till
fyra månader eller mer.

Till 3 kap. 9 b § andra stycket studiestödsförordningen (2000:655)
meddelar CSN följande allmänna råd

Särskilda skäl att lämna det högre bidragsbeloppet bör exem-
pelvis kunna finnas om den studerande har avbrutit sina studier
eller gjort ett studieuppehåll på grund av någon omständighet
som han eller hon inte kunnat råda över.

Förtur till det högre bidragsbeloppet enligt 3 kap. 9 b § studie-
stödsförordningen (2000:655)

8 a § En studerande som tidigare har haft det högre bidrags-
beloppet enligt 3 kap. 9 b § studiestödsförordningen (2000:655)
har förtur till det högre bidragsbeloppet enligt samma bestäm-
melse.

—————————

1. Denna författning träder ikraft två veckor efter den dag då
författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i nämndens
författningssamling.

2. Författningen tillämpas för studiemedel som lämnas för tid
från och med den 1 juli 2018.

På Centrala studiestödsnämndens vägnar
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