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Föreskrifter om ändring i Centrala 
studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd 
(CSNFS 2006:7) om utländska medborgares rätt till 
studiestöd och rekryteringsbidrag; 

beslutade den 21 december 2006. 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreskriver med stöd av 
1 kap. 10 §, 2 kap. 3 § och 3 kap. 3 § studiestödsförordningen 
(2000:655)1 samt 7 § förordningen (2002:744)2 om rekryteringsbidrag 
till vuxen-studerande, att rubriken till myndighetens föreskrifter 
(CSNFS 2006:7) om utländska medborgares rätt till studiestöd och 
rekryteringsbidrag, samt 1, 2, 8 och 13 §§ ska ha följande lydelse. 

CSN beslutar också att rubriken till de allmänna råden till 1 kap. 5 § 
första stycket studiestödslagen (1995:1395) och 7 a § lagen (2002:624) 
om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande, under rubriken Permanent 
uppehållsrätt närmast efter 2 §, rubriken till de allmänna råden till 
2 kap. 4 § tredje stycket och 3 kap. 4 § tredje stycket studiestödslagen 
samt 7 c § andra stycket lagen om rekryteringsbidrag till vuxenstu
derande, under rubriken Uppehållsrätt närmast efter 4 §, rubriken till 
de allmänna råden till 2 kap. 4 § fjärde stycket och 3 kap. 4 § fjärde 
stycket studiestödslagen samt 7 c § tredje stycket lagen om rekry
teringsbidrag till vuxenstuderande, under rubriken Särskilda skäl 
närmast efter 11 § samt rubriken till de allmänna råden till 2 kap. 4 § 
tredje och fjärde styckena och 3 kap. 4 § tredje och fjärde styckena 
studiestödslagen samt 7 c § andra och tredje styckena lagen om rekry
teringsbidrag till vuxenstuderande, under rubriken Avbrott i vistelse 
närmast efter 13 §, ska ha följande lydelse. 

Till följd av ändringarna ska författningens ingress ha följande 
lydelse. 

1 Förordningen senast ändrad 2006:990. 
2 Förordningen upphävd 2006:1475. 
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CSNFS 2006:18
 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd 
(CSNFS 2006:7) om utländska medborgares rätt till studiestöd 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreskriver följande med 
stöd av 1 kap. 10 §, 2 kap. 3 § och 3 kap. 3 § studiesöds
förordningen (2000:655) och beslutar om följande allmänna råd. 

1 § I denna författning finns föreskrifter och allmänna råd för 
tillämpningen av bestämmelserna om utländska medborgares rätt 
till studiestöd i 1 kap. 4–6 §§, 2 kap. 4 §, och 3 kap. 4 § stu
diestödslagen (1999:1395). 

2 § Föreskrifter och allmänna råd i övrigt för tillämpningen av 
bestämmelserna i studiestödslagen (1999:1395) och studie
stödsförordningen (2000:655) finns i 

1. Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna 
råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel, och 

2. Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna 
råd (CSNFS 2001:6) om studiehjälp. 
————————— 

Till 1 kap. 5 §  första stycket studiestödslagen (1999:1395) 
meddelar CSN följande allmänna råd. 
————————— 

Till 2 kap. 4 § tredje stycket och 3 kap. 4 § tredje stycket 
studiestödslagen (1999:1395) meddelar CSN följande allmänna 
råd. 
————————— 

8 § Den studerande ska efter den senaste inresan till Sverige i 
syfte att bosätta sig här 

1. ha vistats i landet under en sammanhängande tid om minst 
två år, och 

2. sedan minst två år vara sambo eller gift och sammanboende 
med en svensk medborgare eller en person som uppfyller 
förutsättningarna för rätt till studiestöd i 2 kap. 4 § andra–fjärde 
styckena eller 3 kap. 4 § andra–fjärde styckena studiestödslagen 
(1999:1395). 
————————— 
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Till 2 kap. 4 § fjärde stycket och 3 kap. 4 § fjärde stycket 
studiestödslagen (1999:1395) meddelar CSN följande 
allmänna råd. 
————————— 

13 § En vistelse utanför Sverige påverkar inte heller den stu
derandes rätt till studiestöd om vistelsen beror på 

1. att den studerande har gjort sin militärtjänstgöring i 
hemlandet, 

2. att den studerande varit med om en viktig familje
angelägenhet, 

3. att den studerande är utsänd till ett annat land av en svensk 
statlig arbetsgivare för arbetsgivarens räkning, 

4. att den studerande är anställd i utlandet av ett svenskt 
trossamfund eller ett organ som är knutet till ett sådant samfund, 

5. att den studerande är anställd i utlandet av en svensk 
ideell organisation som bedriver biståndsarbete, eller 

6. att den studerande studerar på ett utbytesprogram. 
————————— 

Till 2 kap. 4 § tredje och fjärde styckena och 3 kap. 4 § 
tredje och fjärde styckena studiestödslagen (1999:1395) 
meddelar CSN följande allmänna råd. 
————————— 

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre 
bestämmelser gäller fortfarande i fråga om rekryteringsbidrag till 
vuxenstuderande som har lämnats före den 1 januari 2007. 

På Centrala studiestödsnämndens vägnar 

KERSTIN BORG WALLIN 

Carl-Johan Stolt 
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