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

beslutade den 20 juni 2006. 

Med stöd av 3 kap. 14 § studiestödsförordningen (2000:655), före
skriver Centrala studiestödsnämnden (CSN) i fråga om nämndens fö
reskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1)1 om beviljning av studie
medel 

dels att 8 kap. 7 och 8 §§ samt bilaga 2 till författningen ska ha 
följande lydelse, 

dels att det i författningen ska införas en ny paragraf, 8 kap. 7 a §, 
av följande lydelse. 

CSN beslutar också att de allmänna råden till 8 kap. 7 - 8 §§ ska ha 
följande lydelse. 

8 kap. 

7 § En studerande kan få merkostnadslån för inköp eller renovering 
av ett musikinstrument. Förutom att studierna ska bedrivas vid någon 
av de utbildningar som anges i 3 kap. 13 § studiestödsförordningen 
(2000:655), krävs 

1. att den studerande befinner sig i utbildningens första hälft på 
en utbildning som omfattar minst 120 poäng, och 

2. att läroanstalten styrker att instrumentet är nödvändigt för 
genomförandet av utbildningen. 

Med motsvarande utbildning som en högskolas musikerprogram 
eller lärarutbildning med inriktning musik avses en högskoleutbild
ning om minst 120 poäng, varav minst 80 poäng utgör studier i musik. 
Om studierna bedrivs utomlands ska högskoleutbildningen vara minst 
treårig, varav minst två år ska utgöra studier i musik. 
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 7 a § Lån kan lämnas upp till ett belopp som motsvarar den verk
liga kostnaden för inköpet, dock begränsat till det högsta belopp 
som anges för instrumentet i bilaga 2. Motsvarande gäller även 
om en studerande redan äger ett instrument och vill renovera 
detta i stället för att köpa ett nytt. 

Om en studerande redan äger ett instrument men köper ett 
annat av bättre kvalitet, ska värdet på det förra instrumentet dras 
av från det belopp som den studerande kan beviljas i merkostnads
lån för det senare instrumentet. 

Kvitto på utgiften ska lämnas till CSN inom en månad efter 
det att lånet betalats ut. 

8 § Med ett instrument i 7 och 7 a §§ jämställs köp och renove
ring av flera instrument inom en instrumentgrupp. 

————————— 

Till 7 - 8 §§ meddelar CSN följande allmänna råd 

I beloppet för inköp av ett musikinstrument får det ingå så
dan utrustning som är nödvändig för att den studerande ska 
kunna spela instrumentet. 

Värderingen av det gamla instrumentet bör göras av högsko
lan. 

————————— 

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2006 och gäller för 
studier från och med samma datum. 

På Centrala studiestödsnämndens vägnar 

KERSTIN BORG WALLIN 

Catarina Pernheim 
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Högsta belopp som kan lämnas för köp av musikinstrument 

Med högsta belopp menas det belopp som totalt kan lämnas 
för samtliga instrument inom en instrumentgrupp. Enstaka in
strument inom instrumentgruppen får inte överstiga angivet 
högsta belopp. 

Instrumenttyp Högsta belopp, kr 

Accordeon 75 000 

Altgitarr 25 000 

Blockflöjt (komplett uppsättning) 65 000 

Cembalo 80 000 

Elbas 36 000 
- varav förstärkare 18 000 

Elgitarr 36 000 
- varav förstärkare 18 000 

Fagott 80 000 

Flygel 120 000 

Gitarr 30 000 

Harpa 120 000 

Klarinett 90 000 
- A-klarinett 45 000 
- B-klarinett 45 000 

Kontrabas 70 000 
- varav stråke 15 000 

Luta (en eller flera) 100 000 

Nyckelharpa 60 000 
- varav stråke 10 000 

Oboe/engelskt horn 90 000 
- oboe 45 000 
- engelskt horn 45 000 

Orgel 65 000 
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Piano 35 000 

Saxofon 55 000 
- sopransaxofon 20 000 
- altsaxofon 20 000 
- tenorsaxofon 25 000 
- barytonsaxofon 30 000 

Slagverk 110 000 
- trumset 30 000 
- marimba, vibrafon, xylofon 80 000 

Synthesizer 40 000 
- varav förstärkare 15 000 

Trombon 60 000 
- tenortrombon 25 000 
- bastrombon 35 000 

Trumpet 40 000 
- B-trumpet 20 000 
- piccolatrumpet 20 000 

Tuba 125 000 
- F-tuba 50 000 
- Ess-tuba 50 000 
- C-tuba 75 000 

Tvärflöjt 75 000 
- flöjt 50 000 
- piccolaflöjt 25 000 

Valthorn 65 000 

Viola 95 000 
- varav stråke 20 000 

Violin 95 000 
- varav stråke 20 000 

Violoncell 110 000 
- varav stråke 20 000 

Övriga instrument som inte är uppräknade 50 000 
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