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

beslutade den 29 maj 2006. 

Med stöd av 3 kap. 14 och 17 §§ samt 6 kap. 2 § studiestödsför
ordningen (2000:655)1, föreskriver Centrala studiestödsnämnden (CSN) 
i fråga om nämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1)2 

om beviljning av studiemedel att 7 kap. 4 §, 8 kap. 11 och 14 §§, 10 kap. 
2 § och 17 kap. 2 § ska ha följande lydelse. 

7 kap. 

4 §3 Beräkning av inkomst av tjänst och näringsverksamhet ska göras 
enligt reglerna i kommunalskattelagen (1928:370) för inkomst fram till 
och med år 2000, och för tid därefter enligt inkomstskattelagen 
(1999:1229). Det som i dessa lagar sägs om beskattningsår ska i stället 
avse den tolvmånadersperiod som avses i 3 eller 3 a §. 

För den som inte taxeras för sin inkomst i Sverige ska den samman
lagda inkomsten beräknas enligt de skatterättsliga principer som hade 
gällt om han eller hon hade varit bosatt i Sverige. 

Samtliga inkomster som skulle ha varit skattepliktiga i Sverige ska 
summeras. För den som har inkomster i både Sverige och utlandet ska 
dessa inkomster räknas samman. 

Inkomsten räknas om till svenska kronor utifrån den valutakurs 
som gällde den 31 januari i den period om tolv månader då inkomsten 
förtjänades. 
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Utkom från trycket 
den 9 juni 2006 

1 Förordningen senast ändrad 2006:110. 
2 Senast ändrad CSNFS 2006:2. 
3 Senaste lydelse CSNFS 2005:12. 1 



CSNFS 2006:6
 8 kap. 

11 §4 En studerande som inte bor på studieorten kan få 
merkostnadslån för resor mellan hemmet och läroanstalten om 
han eller hon 

1. är bosatt i och studerar i Sverige, eller 
2. är bosatt i Sverige och studerar i ett annat nordiskt land. 
För att lån ska kunna lämnas för kostnader för lokala resor på 

hemorten och studieorten ska reseavståndet vara minst två kilo
meter på respektive ort. 

Lån kan lämnas med 
1. den del av den totala resekostnaden som överstiger 0,34 

procent av prisbasbeloppet per kalendervecka, dock högst 1,26 
procent av prisbasbeloppet per kalendervecka, eller 

2. den del av den totala resekostnaden som överstiger 0,34 
procent av prisbasbeloppet per kalendervecka i genomsnitt un
der studiestödsperioden, dock högst 1,26 procent av prisbas
beloppet per kalendervecka i genomsnitt under studiestödspe
rioden. 

Beräkningen av resekostnaden görs utifrån resor med all
männa kommunikationer. 

Resan ska göras till en rimlig kostnad och tillgängliga rabatt
möjligheter ska utnyttjas. Om allmänna kommunikationer saknas 
och resan måste göras med egen bil, beräknas kostnaden till 18 
kronor per mil. Kostnaden kan även beräknas för resor med egen 
bil om det finns omständigheter som gör att allmänna kommuni
kationer inte kan nyttjas utan olägenhet. 

14 §5  För studier som helt eller delvis är förlagda utomlands kan 
en studerande få merkostnadslån för skadeförsäkring. Det krävs 
dock att studierna pågår under minst fem veckor utomlands. 

Lån kan lämnas med högst följande belopp: 

Land Merkostnadslån Merkostnadslån 
för försäkring sex för försäkring tolv 
månader, kronor månader, kronor 

Land i Europa 1110 2200 
Land utanför Europa 2250 4434 

4 Senaste lydelse CSNFS 2005:5. 
5 Senaste lydelse CSNFS 2003:8. 2 



Om försäkringen tecknas genom den försäkringsgivare som 
CSN har avtal med betalas lånet, vid studier utomlands, direkt till 
försäkringsgivaren. 

10 kap. 

2 § Inkomst av tjänst ska hänföras till det kalenderhalvår då 
den kan disponeras. 

Inkomst av näringsverksamhet eller kapital ska hänföras till 
det kalenderhalvår då den faller ut. 

En inkomst för ett kalenderår ska fördelas med hälften på 
varje kalenderhalvår om det inte kan bestämmas under vilket 
kalenderhalvår den kan disponeras eller faller ut. 

17 kap. 

2 § Studiemedel får återbetalas enligt 6 kap. 2 § studiestöds
lagen (1999:1395) om den studerande meddelar detta till CSN 
inom 30 dagar 

1. från utbetalningsdagen, 
2. från studiestödsperiodens början, eller 
3. från den dag då studierna har avbrutits. 
I de fall som avses i första stycket 3 får återbetalningen en

dast gälla studiemedel för studier utomlands som avser tid efter 
studieavbrottet. 

För att räknas som återbetalning enligt 6 kap. 2 § studie
stödslagen ska beloppet vara insatt på CSN:s konto 

1. senast inom samma tidsperiod som anges i första stycket, 
eller 

2. senast två veckor efter det att den studerande meddelat 
önskemål om sådan återbetalning till CSN. 

Om det finns särskilda skäl får studiemedel återbetalas enligt 
6 kap. 2 § studiestödslagen även om tidsfristerna enligt första 
och tredje styckena överskrids. 

Studiemedel som återbetalas enligt denna paragraf måste avse 
belopp som har betalats ut för en eller flera hela kalenderveckor. 
Återbetalningen får dock avgränsas till att avse endast sådan 
del av studiemedelsbelopp som har betalats ut i form av studie
bidrag, tilläggsbidrag eller studielån. 

————————— 
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CSNFS 2006:6
 Övergångsbestämmelser 

1. Denna författning träder i kraft, i fråga om 10 kap. 2 §, den 
1 januari 2007, och i övrigt den 1 juli 2006. 

2. Äldre bestämmelser i 8 kap. 14 § gäller fortfarande för studie
perioder med startdatum före denna dag. Äldre bestämmelser i 
övrigt gäller fortfarande för studiemedel som avser tid före ikraft
trädandet. 

På Centrala studiestödsnämndens vägnar 

KERSTIN BORG WALLIN 

Carl- Johan Stolt 
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