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

beslutade den 20 april 2006. 

Med stöd av 3 kap. 1 och 6 §§ studiestödsförordningen (2000:655)1 

föreskriver Centrala studiestödsnämnden (CSN) i fråga om nämndens 
föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1)2 om beviljning av stu
diemedel 

dels att bilaga 5 ska upphöra att gälla, 
dels att rubriken till 1 b kap., 1 b kap. 1 och 2 §§, 3 kap. 3-5 §§ och 

rubrikerna närmast före 1 b kap. 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse, 
dels att det i författningen ska införas fem nya paragrafer, 1 b kap. 

3–7 §§, samt nya rubriker närmast före 1 b kap. 3, 4, 6 och 7 §§ och 
3 kap. 3 §, av följande lydelse. 

CSN beslutar också att det i 1 b kap. ska införas allmänna råd och 
nya rubriker före dessa av följande lydelse. 

1 b kap. Uppdelning av folkhögskolans utbildningar3 

Bestämmelser i förordning4 

1 §5 Bestämmelser om vilka folkhögskoleutbildningar som ger rätt 
till studiemedel enligt avdelning A 1, A 2 respektive B 1 i bilagan till 
studiestödsförordningen (2000:655) finns i den aktuella bilagan. 

1  Förordningen senast ändrad 2006:110.
 
2  Senast ändrad CSNFS 2005:17.
 
3  Senaste lydelse av kapitlets rubrik CSNFS 2002:12.
 
4  Rubrikens senaste lydelse CSNFS 2002:12.
 
5  Senaste lydelse CSNFS 2002:12.
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_ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

CSNFS 2006:2
 Villkor för A 16 

Utbildning på grundskolenivå 

2 §7 Med utbildning på grundskolenivå ska avses utbildning 
som i fråga om såväl innehåll som nivå motsvarar ämnen eller 
ämnesområden som finns i grundskolan. Även folkhögskole
utbildning på lägre nivå ska dock i förekommande fall anses vara 
utbildning på grundskolenivå.

 Sådan särskild utbildning för deltagare med funktionshinder 
som inte motsvarar gymnasial vuxenutbildning i komvux, ska 
anses vara utbildning på grundskolenivå även om den inte har 
ett innehåll som motsvarar ämnen eller ämnesområden som finns 
i grundskolan. 

Utbildning som motsvarar gymnasial vuxenutbildning i 
komvux 

3 § Folkhögskoleutbildning som ger samma kunskaper som den 
studerande kan få genom att delta i en eller flera kurser inom 
gymnasial vuxenutbildning i komvux, bör anses motsvara sådan 
vuxenutbildning. 

Uppdelning av studier mellan A 1 och A 2 

För tillämpningen av de i 1 § nämnda bestämmelserna i bila
gan till studiestödsförordningen (2000:655) meddelar CSN föl
jande allmänna råd 

Sådan allmän kurs på folkhögskola som avses i 6 § för
ordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen, bör an
ses uppfylla kraven i 2 eller 3 §§ denna författning och därmed 
ge rätt till studiemedel enligt avdelning A 1 i bilagan till 
studiestödsförordningen (2000:655). 

Andra studier på folkhögskola bör ge rätt till studiemedel 
enligt avdelning A 1 för hela utbildningen, om den i huvudsak 
har en sådan inriktning och ett sådant innehåll som uppfyller 
kraven i 2 eller 3 §§ denna författning. 

6  Rubrikens senaste lydelse CSNFS 2002:12. 
7  Senaste lydelse CSNFS 2004:8. 2 



_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

För folkhögskolestudier som inte ger rätt till studiemedel en
ligt avdelning A 1, lämnas studiemedel enligt avdelning A 2 för 
hela utbildningen. 

Villkor för B 1 

För tillämpningen av de i 1 § nämnda bestämmelserna i bila
gan till studiestödsförordningen (2000:655) meddelar CSN 
följande allmänna råd 

Yrkesutbildning 

En folkhögskoleutbildning som är yrkesinriktad bör normalt 
anses vara en yrkesutbildning. Undantag bör emellertid kunna 
göras om det är uppenbart att så inte är fallet. 

En yrkesinriktad kurs som för det stora flertalet av de stude
rande är en förberedelse för fortsatta studier, bör inte anses som 
yrkesutbildning. Detsamma bör gälla för en yrkesinriktad kurs 
som inte mer än undantagsvis leder fram till förvärvsarbete av 
mer än marginell omfattning inom det aktuella yrkesområdet. 

Högst 80 veckor 

Villkoret under avdelning B 1 i bilagan till studiestödsför
ordningen (2000:655) om att en folkhögskoleutbildning får vara 
högst 80 veckor lång för att kunna ge rätt till studiemedel enligt 
avdelning B 1, bör gälla vid studier på heltid. Vid studier på 
deltid bör utbildningen kunna vara längre, dock högst så många 
veckor som motsvarar 80 veckors studier på heltid. 

4 § En folkhögskoleutbildning som inte ger rätt till studieme
del enligt avdelning B 1 därför att den är för lång, ska heller inte 
ge rätt till studiemedel enligt avdelning B 1 för någon del av 
utbildningen. Det gäller oavsett om utbildningen i sin helhet är 
eftergymnasial eller om endast en avslutande del av utbildningen 
är det. 

I sådant fall som avses i första stycket lämnas studiemedel 
för hela utbildningen enligt avdelning A 2 i bilagan till studiestöds
förordningen (2000:655). 

CSNFS 2006:2
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

CSNFS 2006:2
 5 § I en etappindelad folkhögskoleutbildning ska varje etapp 
anses utgöra en fristående utbildning om 

1. den studerande kan välja att avsluta utbildningen efter en 
fullföljd etapp utan att det innebär ett studieavbrott, och 

2. det inte är ett villkor att den studerande för att bli antagen 
till utbildningen i en etapp måste ha genomgått närmast föregå
ende etapp. 

Villkoret i studiestödsförordningen (2000:655) om att en folk
högskoleutbildning får omfatta högst 80 veckor för att ge rätt till 
studiemedel enligt avdelning B 1 gäller för varje etapp om villko
ren i första stycket är uppfyllda. 

Påbyggnad till gymnasieskolan 

6 § För att en folkhögskoleutbildning ska kunna anses vara en 
påbyggnad till gymnasieskolan, ska det vara möjligt att bli anta
gen till utbildningen utan krav på någon annan genomgången 
utbildning än gymnasieskolan. 

Till 6 § meddelar CSN följande allmänna råd 

Med påbyggnad till gymnasieskolan bör avses att utbild
ningen bygger vidare på den allmänna kunskapsnivå som en 
gymnasieutbildning förutsätts ge. Folkhögskoleutbildningen 
behöver alltså inte bygga vidare på några speciella ämnes
kunskaper från gymnasieskolan. 

Uppdelning mellan grundskolenivå och gymnasienivå 

Vid tillämpningen av 3 kap. 8 och 10 §§ studiestöds
lagen (1999:1395) 

7 § Föreskrifterna i 2 § om vad som bör avses med folk
högskoleutbildning på grundskolenivå ska gälla på motsvarande 
sätt. 

Folkhögskoleutbildning som inte omfattas av första stycket 
och som heller inte ger rätt till studiemedel enligt avdelning B 1 i 
bilagan till studiestödsförordningen (2000:655), ska anses ligga 
på gymnasienivå. 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

För tillämpningen av 3 kap. 9 § studiestödsförordningen 
(2000:655) meddelar CSN följande allmänna råd 

Vid tillämpningen av bestämmelser om grundskolenivå och 
gymnasienivå i 3 kap. 9 § studiestödsförordningen (2000:655), 
bör 1 b kap. 7 § denna författning gälla på motsvarande sätt. 

3 kap. 

Studier på folkhögskola 

3 § Studier på folkhögskola som omfattar ett av skolan plane
rat studiearbete om minst 20 timmar á 60 minuter per vecka ska 
anses vara heltidsstudier. Studier som omfattar mindre än 20 
timmar, men minst 15 respektive 10 timmar per vecka, ska anses 
vara deltidsstudier på 75 procent respektive 50 procent. 

Med planerat studiearbete avses lärarledd undervisning och 
handledning samt övriga schemalagda eller av skolan på annat 
sätt organiserade studier. 

4 § Studier som bedrivs på distans eller som intervallkurs vid 
en folkhögskola, ska anses vara på heltid om studierna normalt 
kräver att den studerande ägnar sig åt dem i genomsnitt minst 40 
timmar per vecka. Studier som kräver mindre än 40 timmar, men 
minst 30 respektive 20 timmar per vecka, ska anses vara deltids
studier på 75 procent respektive 50 procent. 

5 § Studier på folkhögskola som är mer omfattande än det läg
sta kravet för att de ska anses som heltidsstudier, räknas ändå 
inte som mer än heltidsstudier. 

CSNFS 2006:2
 

5 



________________ CSNFS 2006:2
 

Denna författning träder i kraft, i fråga om 3 kap. 3–5 §§ den 
1 juli 2006, och i övrigt den 1 januari 2007. 

Till en studerande som före ikraftträdandet, men efter den 
1 juli 2005, har haft studiemedel för en viss utbildning på folk
högskola enligt avdelning A 1, A 2 eller B 1 i bilagan till studie
stödsförordningen, får studiemedel, utan hinder av CSN:s före
skrifter i denna författning, lämnas enligt samma avdelning även 
efter den 1 januari 2007 för den tid som krävs för att den stude
rande ska kunna slutföra utbildningen, dock längst till och med 
utgången av december 2008. 

På Centrala studiestödsnämndens vägnar 

JOHNNY ANDERSSON 

Bengt-Åke Borehed 
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