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Föreskrifter om ändring i Centrala 
studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd 
(1995:26) om bidrag till vissa funktionshindrade 
elever i gymnasieskolan; 

beslutade den 27 juni 2001. 

Med stöd av 17 § förordningen (1995:667) om bidrag till vissa 
funktionshindrade elever i gymnasieskolan1 , föreskriver Centrala 
studiestödsnämnden (CSN) i fråga om nämndens föreskrifter och 
allmänna råd (CSNFS 1995:26) om bidrag till vissa funktions
hindrade elever i gymnasieskolan2 att 9, 13 och 14 §§ ska ha föl
jande lydelse. 

9 §3 Kostnader för resa med privat bil ersätts med 1 krona och 60 
öre per kilometer. 

13 § Behovet av ledsagare ska kunna styrkas om CSN så kräver. 

Bidrag för ledsagarens resa lämnas med ett belopp som motsvarar 
kostnaden för det billigaste färdmedlet som kan användas med 
hänsyn till elevens funktionshinder. 

Bidrag för traktamente till ledsagare lämnas enligt bestämmelserna 
för skattefritt traktamente enligt inkomstskattelagen (1999:1229). 

Bidrag för logikostnader lämnas med ett belopp som är godtag
bart med hänsyn till prisläget på orten. 

1 Förordningen senast ändrad 2001:259. 
2 Författningen senast ändrad CSNFS 1998:11. 
3 Senaste lydelse CSNFS 1998:11. 
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CSNFS 2001:13
 Bidrag kan lämnas för ledsagarens förlorade arbetsinkomst före 
skatt. Arbetstagare ska styrka inkomstbortfall genom intyg från 
arbetsgivare. Övriga ska styrka förlorad arbetsinkomst på det sätt 
som CSN bestämmer. 

14 § Skäliga kostnader för kost och logi för elever i Rh-anpassad 
utbildning som bor på elevhem eller liknande anses uppgå till den 
elevavgift som fastställs av Statens institut för särskilt utbildnings
stöd (Sisus). 

För elever vid riksgymnasium för döva eller hörselskadade elever i 
Örebro som anvisats boende av kommunen, anses skälig kostnad 
för logi samt i förekommande fall för kost och annan service uppgå 
till den summa som CSN och Örebro kommun överenskommer. 

Vid andra former av boende lämnas bidrag för styrkta logikostnader, 
om kostnaderna är godtagbara med hänsyn till prisläget på orten. 

Om kost ej ingår i hyra/avgift lämnas bidrag för kost med 1 300 
kronor per månad. 

Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då 
författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i nämndens 
författningssamling och tillämpas vid ansökan om bidrag från och 
med läsåret 2001/02. 

På Centrala studiestödsnämndens vägnar. 

BJÖRN MÅRTENSSON 

Nils Andersson 
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