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

beslutade den 21 mars 2002.

     Med stöd av 3 kap. 5 och 33 §§ studiestödsförordningen
(2000:655) samt regeringens beslut den 1 mars 2001(U2000/4833/
ST) och den 13 december 2001 (U2001/4474/ST) föreskriver Cen-
trala studiestödsnämnden (CSN) i fråga om nämndens föreskrifter
och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel
    dels att 4 kap. 10 och 23 §§ samt 13 kap. 1 § skall ha följande
lydelse,
    dels att det i författningen skall införas ett nytt kapitel, 1 a kap.,
samt en ny bilaga 3 av följande  lydelse.
    CSN meddelar också att de allmänna råden till punkterna 5 och
5 a i övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395)
samt rubriken till dessa allmänna råd skall ha följande lydelse.

1 a kap.  Utbildningar som kan ge rätt till studiemedel i form av
studiebidrag för studerande i åldrarna 51–55 år

1 §   Bestämmelser om att studiemedel i form av studiebidrag får
lämnas även för tid efter det kalenderår då den studerande fyller 50
år finns i 3 kap. 2 § studiestödsförordningen (2000:655).
    I regeringens beslut den 1 mars 2001 (U2000/4833/ST) och den
13 december 2001 (U2001/4474/ST) anges för vilka inriktningar och
inom vilka yrkesområden som studiemedel i form av studiebidrag
får lämnas.

2 §   Studiemedel i form av studiebidrag får lämnas även för tid
efter det kalenderår då den studerande fyller 50 år, men längst till
och med det kalenderår då den studerande fyller 55 år, om den stu-
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derande genomgår en sådan utbildning som finns förteck-
nad i bilaga 3 till denna författning. Studiemedel i form av
studiebidrag får lämnas även för utbildning vid en utländsk
läroanstalt utomlands som motsvarar en utbildning i för-
teckningen. Med utbildningar menas såväl särskilda utbild-
ningsprogram som kurser som leder till en sådan yrkesut-
bildning som finns i bilaga 3.

3 §   Studiebidrag enligt 3 kap. 2 § studiestödsförordningen
(2000:655) får lämnas bara om den studerande bedriver stu-
dier på heltid. Om studierna avser gymnasial vuxenutbild-
ning inom kommunal vuxenutbildning enligt 2 § måste
heltidsstudierna under studieperioden till minst 75 procent
motsvara kurser i yrkesämnen som ingår i de program och
inriktningar i gymnasieskolan som anges i bilagan.

4 kap.

10 §  Om en studerande inte uppfyller kraven i 8–9 §§ kan
fortsatta studiemedel ändå lämnas om det trots detta kan
anses att han eller hon har bedrivit sina tidigare studier i
normal takt i enlighet med bestämmelserna i 3 kap. 7 §
studiestödslagen (1999:1393).

23 §  Om en studerande inte uppfyller kraven i 14–22 §§
kan fortsatta studiemedel ändå lämnas om det trots detta
måste anses sannolikt att han eller hon kommer att slutföra
sina studier inom normal tid i enlighet med bestämmelserna
i 3 kap. 7 § studiestödslagen (1999:1393).

13 kap.

1 §  Bestämmelser om studiemedel vid ledighet finns i 3
kap. 24 § studiestödslagen (1999:1395). Bestämmelser om
studerandes uppgiftsskyldighet finns i 3 kap. 27 §
studiestödslagen samt i 14 kap. i denna författning.

Till 5 och 5 a punkterna i övergångsbestämmelserna till
studiestödslagen (1999:1395)1  meddelar CSN följande
allmänna råd.

     Vid omräkning av tid enligt den gamla studiestödslagen
(1973:349) och lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudies-
töd för arbetslösa till motsvarande antal veckor enligt den
nya studiestödslagen (1999:1395) gäller följande.
     1.  Om den studerande har haft studiemedel för heltids-
studier multipliceras antalet hela perioder om 15 dagar med
15 och divideras med 7.
     Om den studerande har haft studiemedel för deltidsstu-
dier multipliceras antalet hela perioder om 30 dagar med 30
och divideras med 7. Beroende på om han eller hon har haft
studiemedel motsvarande 50, 75 eller 90 procent av det
belopp som lämnas vid heltidsstudier, multipliceras kvoten
med 0,5; 0,75 respektive 0,9.
     2.  Om den studerande har haft särskilt vuxenstudiestöd
eller särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa för heltidsstu-
dier divideras antalet dagar för vilka stödet har lämnats
med 7.
     Om den studerande har haft något av dessa stöd för
deltidsstudier med ett belopp motsvarande 50, 75 eller 90
procent av det belopp som lämnas vid heltidsstudier,
multipliceras kvoten av divisionen i första stycket med 0,5;
0,75 respektive 0,9.
     3.  Beräkningar enligt punkterna 1 och 2 görs för varje
kalenderhalvår för sig. Det antal veckor som fås fram för
varje kalenderhalvår avrundas nedåt till närmaste heltal.
      4.  Tid under vilken den studerande har fått studiestöd
för minst sju dagar i följd räknas inte in om den studerande
enligt då gällande bestämmelser fick stödet

a) för uppehåll i studierna under egen sjukdom,
b) för uppehåll i studierna på grund av att han eller hon
     var smittbärare,
c) vid ledighet för vård av barn, eller

      d) vid ledighet för vård av närstående.
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1 Punkten 5 ändrad 2001:304. Senaste lydelse av allmänna råd CSNFS 2001:1.
  Punkten 5 a införd 2001:304.



     5.  Tid för vilken den studerande har fått studiestöd som
har betalats tillbaka enligt bestämmelserna i 9 kap. 5 §
studiestödslagen (1973:349) och Centrala studiestöds-
nämndens föreskrifter (CSNFS 1993:20) om återbetalning
av ej önskat studiestöd räknas inte in.
     6.  Tid för vilken den studerande har fått studiestöd som
senare har återkrävts med stöd av 9 kap. 2 § studiestöd-
slagen (1973:349) på grund av studieavbrott eller minskad
studieomfattning räknas inte in för den tid som motsvarar
det återkrävda beloppet.
     7.  Antalet dagar enligt punkterna 4–6 beräknas för varje
kalenderhalvår för sig. Summan divideras med 7 och kvo-
ten avrundas uppåt till närmaste heltal. Antalet på så sätt
framräknade veckor dras från antalet veckor som har be-
räknats enligt punkterna 1–3.
     8. I fråga om studier till och med 2001 räknas högst 40
veckor per kalenderår in även om antalet blir större efter
omräkning enligt punkterna 1–7.

     Denna författning träder i kraft den 15 april 2002. Genom
författningen upphävs nämndens föreskrifter (CSNFS
2001:12) om vilka utbildningar som kan ge rätt till studieme-
del i form av studiebidrag för studerande i åldrarna 51–55
år. Bestämmelserna i 1 a kap. skall tillämpas för tid från och
med den 1 januari 2002. Äldre bestämmelser gäller fortfa-
rande i fråga om studiemedel i form av studiebidrag som
avser tiden före den 1 januari 2002.

På Centrala studiestödsnämndens vägnar

BJÖRN MÅRTENSSON

Nils Andersson
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Skola/utbildning

Universitet och högskola
Civilingenjörsprogram, inriktningar bygg- och
anläggningsteknik
Högskoleingenjörsprogram, inriktningar bygg och bygg-
teknik
Logistikprogram, inriktning transportområdet
Logopedprogrammet
Läkarprogrammet
Lärarutbildningsprogram, alla inriktningar
Sjuksköterskeprogram
Sjuksköterskeprogram, påbyggnad/specialisering
Sociala omsorgsprogram
Socionomprogrammet
Specialpedagogisk examen (60 poäng) och special-
pedagogisk påbyggnadsutbildning
Tandläkarprogrammet
YTH- bygg
YTH- VVS teknik
YTH- styr- och reglerteknik
YTH- väg- och anläggningsteknik

Kvalificerad yrkesutbildning
Affärslogistik
Användning av CNC-maskiner
Ballastteknik
Bygghantverk
Byggnadsvård
Byggteknik
Byggtekniker
CAD/CAM och robotteknik
Datorstödd mätning och kartframställning
Demensvård
Fastighetsteknik
Geografiska informationssystem
Habilitering och rehabilitering vid funktionshinder
Hälsa och livsstil på äldre dar
Hälsoutvecklare för arbetslivet
Hälsovägledning
Individinriktad omsorg, funktionshinder och tekniska
hjälpmedel
Industriell automation
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Industriteknik
Informationsteknik för industriella system
Installation
Installationsteknik
Internationella transporter och spedition
Kylteknik
Logistikprogrammet
Logistik och transportekonomi
Logistikens förändringprocesser
Lättbyggnadsteknik
Mekatronik
Miljöinstallation
Måleri
Omsorg och omvårdnad i hemmet
Omvårdnad
Processautomation
Produktionsteknik
Produktionsteknik/Europasvets
Produktionsutveckling
Produktutveckling/produktion
Psykiatri
Psykosocialt behandlings- och rehabiliteringsarbete
Service i fastighetsförvaltning
Socialpsykiatri
Styr- och reglerteknik
Systemteknik automation
Systemteknik, automation
Transport och marknad
Transportinformatik
Transportledning
Tågförare
Vård och omsorg
Äldre och handikappomsorg

Gymnasial vuxenutbildning inom kommunal vuxenutbildning
Kurser som ingår i följande program och inriktningar i gym-
nasieskolan samt lokala kurser med motsvarande inriktning:
Byggprogrammet
Elprogrammet, inriktning automation
Energiprogrammet, inriktning VVS- och kylteknik
Fordonsprogrammet, inriktning transport

Industriprogrammet, karaktärsämneskurser med inriktning
svetsteknik
Omvårdnadsprogrammet

Påbyggnadsutbildning inom kommunal vuxenutbildning
Anläggningsmaskinteknik
Byggnadskulturvård
Byggnadsvård
Byggprojektledning
Byggteknik
Dekorativt måleri
Fastighetsförvaltning
Förare anläggningsmaskiner
Förare tunga fordon
Mureri
Omvårdnadsutbildningar
Sjukvårdsutbildningar
Sociala omsorgsutbildningar
Teknikerutbildning, bygg
VVS-teknik
Yrkesförarutbildning

Folkhögskola
Alkohol- och drogbehandlarutbildning
Behandlarutbildning
Behandlingsassistentutbildning
Socialpedagogisk utbildning
Utbildning till Personlig assistent
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