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Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändrade 
föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel 
(CSNFS 2001:1) och studiestartsstöd (CSNFS 2017: 1) samt 
förslag till ändrade föreskrifter om utländska medborgares 
rätt till studiestöd (CSNFS 2006:7) 

1. Sammanfattning 
Centrala studiestödsnämnden (CSN) har identifierat några områden där 
föreskrifterna och de allmänna råden om beviljning av studiemedel, om beviljning 
av studiestartsstöd och om utländska medborgares rätt till studiestöd kan förändras 
för att på ett bättre sätt beskriva hur de är avsedda att tillämpas. Förslagen innebär i 
huvudsak förtydliganden för att skapa transparens och sammanhängande 
studiestödsregler och är en del i myndighetens arbete med regelförbättring. 

Vid beräkning av studietid ska studier inte behöva pågå på midsommarafton, 
julafton och nyårsafton och reglerna om beräkning av studietakt och normal takt 
ska förtydligas. Regler om avrundning vid beräkning av krav på studieresultat ska 
gälla generellt. 

Med anledning av praxis från Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) ska det i 
allmänna råd tydligt framgå att när en studerande varit sjuk ska varje dag i en sjuk- 
eller ledighetsperiod beaktas vid fastställande av krav på studieresultat. 

När en studerande har utländska inkomster ska dessa beaktas vid rätten till 
studiemedel och regleringen av vilken valutakurs som då ska användas, och hur 
omräkningen ska göras, tas in i en föreskrift. 

Reglerna om studiestöd under den tid en studerande är föremål för kriminalvård ska 
tydliggöras så att det framgår att det är en omständighet som påverkar rätten till 
stöd och som inte ska beaktas bara i samband med ansökan. 

När det gäller utlandsstudier ska undantaget från bosättningskravet endast vara 
tillämpligt när en studerande påbörjat studier med studiemedel utomlands, inte om 
en studerande haft studiehjälp. Kriterierna för bedömningen av om en utländsk 
utbildning kan anses motsvara en utbildning i Sverige ska framgå av föreskrifterna. 

En utländsk medborgare kan inte anses ha varaktig anknytning till Sverige bara 
genom att vara gift eller sambo med en annan utländsk medborgare som har rätt till 
studiestöd på grund av att han eller hon är familjemedlem till den förstnämnde 
utländske medborgaren.  Föreskrifterna ska därför förtydligas så att en sådan 
tolkning inte blir möjlig. 

http://www.csn.se/
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2. Bakgrund 
CSN har identifierat ett antal områden där föreskrifterna och de allmänna råden om 
beviljning av studiemedel kan förändras för att på ett bättre sätt beskriva hur de är 
avsedda att tillämpas. I denna konsekvensutredning behandlas några av dessa 
områden liksom behov av förtydliganden för att skapa transparens och samman-
hängande studiestödsregler, en del i myndighetens arbete med regelförbättring. 

  

3. Överväganden och förslag 

3.1 Föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av 
studiemedel och föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2017:1) om 
beviljning av studiestartsstöd 

 

3.1.1 Frågor om tid och avrundning  

Bemyndigande: 3 kap. 4 § femte stycket och 5 a § andra stycket 
studiestödsförordningen (2000:655) och 6 § tredje stycket och 8 § förordningen 
(2017:532) om studiestartsstöd. 

Förslag: Det ska framgå att vid beräkning av studietid behöver studier inte pågå på 
midsommarafton, julafton och nyårsafton. 

Regler om beräkning av studietakt och normal takt ska förtydligas. 

Regler om avrundning vid beräkning av krav på studieresultat ska gälla generellt. 

Av det allmänna rådet om krav på studieresultat efter att en studerande varit sjuk 
ska framgå att varje dag i en sjuk- eller ledighetsperiod ska beaktas. 

Det allmänna rådet om särskilda skäl för fler veckor med studiemedel från och med 
det år den studerande fyller 40 år ska ändras till att det ska ha gått en viss tid sedan 
den studerande hade studiestöd, oavsett nivå. 

Studietid vid andra studier än högskolestudier 
Om studierna under den första eller den sista kalenderveckan i en studieperiod 
pågår under alla veckodagar med undantag för lördag, söndag eller annan helgdag, 
ska studietiden anses omfatta hela veckan. 

Om julafton infaller på en fredag eller en måndag innebär det ett krav på studier 
dessa dagar för rätt till studiemedel den veckan. Avsikten med bestämmelsen är att 
regleringen ska följa vad som normalt gäller för beräkning av arbetsbefriade dagar. I 
dessa ingår arbetsfria aftnar.1 Bestämmelsen bör därför justeras på så sätt att även 
midsommarafton, julafton och nyårsafton anges som dagar då studier inte behöver 
pågå för att studietiden ändå ska omfatta den aktuella veckan. I övrigt bör 
bestämmelsen anpassas för att överensstämma med hur man normalt anger sådana 

                                                      
1 Se 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid. 
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dagar där utgångspunkten är ledighet. CSN beräknar studietiden på samma sätt även 
vid utlandsstudier. 

Beräkning av studietakt vid studieavbrott 
Bestämmelserna i 3 kap. 8 § (studiemedel) och 4 kap. 8 § (studiestartsstöd) reglerar 
beräkningen av studietakt när den studerande avbryter sina studier. För att 
förtydliga att omräkningen av studietakten ska göras för tid efter den kalendervecka 
som avbrottet skett görs ett tillägg med detta innehåll. 

Bestämmelser om normal takt 
Studiemedel får enligt 3 kap. 7 § studiestödslagen och 15 § lagen om studiestartsstöd 
lämnas till en studerande som bedrivit sina tidigare studier i normal takt. Detta 
innebär i sig en prövning av studieresultat. Utgångspunkten är således att studier ska 
bedrivas i normal takt. Bestämmelsen bör justeras för att tydliggöra att vad som 
anges i 8– 9 §§ och 18–22 b §§ studiestödslagen och i 5 kap. 5 § lagen om 
studiestartsstöd är vad som utgör normal takt. 

Sjukperioder och studieresultat  
I de allmänna råden till 4 kap. 6 § (studiemedel) och 5 kap. 5 § (studiestartsstöd) 
anges nu att om en studerande under en eller flera hela veckor i en 
studiestödsperiod har fått studiestöd vid sjukdom, eller vid tillfällig vård av barn, 
vård av närstående, eller i samband med att ett barn under 18 år har avlidit, ska han 
eller hon inte anses ha studerat med studiestöd under dessa veckor.  

Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) har i ett beslut den 15 oktober 2012 
uttalat att utgångspunkten är att den studerande ska redovisa resultat från sina 
tidigare studier, inte från perioder när han eller hon inte bedrivit studier på grund av 
sjukdom, vård av barn eller liknande.2 Det finns inte något stöd i författning för att 
inskränka tillämpningen till den studerandes nackdel till att bara gälla längre sjuk- 
eller ledighetsperioder. En sådan inskränkning ska då inte heller ske. Istället ska 
varje dag i en sjuk- eller ledighetsperiod beaktas.  

Mot bakgrund av ÖKS uttalande bör det allmänna rådet justeras för att 
överensstämma med detta när det gäller vilka studier som studieresultat ska prövas 
för när en studerande varit frånvarande från sina studier på grund av sjukdom och 
därmed jämställda skäl. 

Avrundning vid krav på studieresultat  
Bestämmelserna i 4 kap. 7 a § (studiemedel) och 5 kap. 7 § (studiestartsstöd) 
innehåller en regel om avrundning vid fastställelse av krav på studieresultat. En regel 
om avrundning bör gälla generellt och avse samtliga beräkningar av huruvida en 
studerande fullgjort sina studier i normal takt. Föreskriften bör därför justeras för 
att bli mer allmängiltig. 

                                                      
2 Dnr. 2012-03858 
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Särskilda skäl för fler veckor 
Av det allmänna rådet till 3 kap. 8-10 studiestödslagen (1999:1395) och 3 kap. 6-7 §§ 
studiestödsförordningen (2000:655) framgår att det för att studiemedel ska kunna 
lämnas med hänsyn till särskilda skäl från det år den studerande fyller 40 år bör ha 
gått en viss tid före studiernas början sedan den studerande hade studiestöd för 
studier på den aktuella studienivån.  

Bakgrunden till det allmänna rådet är vad som anges i förarbetena till bestämmelsen 
i 3 kap. 8 § fjärde stycket studiestödslagen (1999:1395).3 Där angavs att en 
förutsättning för att det ska finnas särskilda skäl att lämna studiemedel bör ha gått 
en viss tid sedan den studerande senast studerande med studiemedel. Det finns 
dock inte i förarbetena någon begränsning till att dessa studiemedel ska ha avsett 
studier på samma studienivå som de aktuella studierna avser. Inte heller i praxis 
finns någon sådan begränsning utan utgångspunkten är den tidpunkt när den 
studerande senast studerat med studiemedel.  

Det allmänna rådet har således fått ett innehåll som inte helt svarar mot förarbetena, 
och inte heller överensstämmer med praxis, och det bör därför justeras.  

 

3.1.2 Inkomstprövning 

Bemyndigande: 3 kap. 17 § tredje stycket och 18 § studiestödsförordningen 
(2000:655) och 11 § förordningen (2017:532) om studiestartsstöd. 

Förslag: Regleringen av vilken valutakurs som ska användas och hur omräkningen 
ska göras vid utländska inkomster ska finnas i en föreskrift. 

Reglerna om beräkning av överskott vid utländska inkomster förenklas genom en 
hänvisning till motsvarande regler för svenska inkomster och det allmänna rådet ska 
utgå. 

Det allmänna rådet om fördelning av överskott i inkomstslagen är näring och 
kapital förenklas genom att endast behandla möjligheten till hälftendelning. 

Fördelning av överskott i inkomstslagen näring och kapital 
I 3 kap. 19 § studiestödslagen och 22 § lagen om studiestartsstöd anges att som den 
studerandes inkomst under ett kalenderhalvår räknas vad som hänför sig till det 
halvåret av överskottet i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital enligt 
beslut om slutlig skatt för kalenderåret.  

I de allmänna råden till ovan nämnda bestämmelse anges hur fördelningen av 
överskott i inkomstslagen näring och kapital bör fördelas mellan kalenderhalvåren 
och att den studerande alltid kan välja att fördela överskottet med hälften vardera på 
de båda halvåren.  

Eftersom fördelningen enligt vad som anges i studiestödslagen och lagen om 
studiestartsstöd ska utgå från den skatterättsliga regleringen saknas skäl att i ett 

                                                      
3 Prop. 2004/05:111 s. 39 f. 
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allmänt råd lämna kompletterande regler som tar sikte på denna reglering. De 
allmänna råden bör därför begränsas till möjligheterna att välja en hälftendelning, 
något som har stöd i ÖKS:s praxis4, och som kan vara en viktig upplysning för de 
studerande som har ett sådant överskott.  

Inkomster i utlandet 
I 10 kap. 3 § (studiemedel) och 7 kap. 3 § (studiestartsstöd) regleras i första stycket 
hur inkomster i utlandet ska beräknas i samband med inkomstprövningen. 
Iallmänna råd anges att utgångspunkten ska vara att inkomster i utlandet ska 
beräknas på samma sätt som svenska inkomster. Det är då tillräckligt att ange att 
sådan inkomst ska beräknas på motsvarande sätt som inkomster i Sverige. På så sätt 
blir regleringen enklare och mera följsam i förhållande till eventuella ändringar i 
svensk inkomstbeskattning. De allmänna råden blir då överflödiga. 

Övriga stycken behandlar frågor om valutakurs och omräkning. Denna reglering 
bör finnas i en särskild bestämmelse. 

3.1.3 Studiemedel vid kriminalvård 

Bemyndigande: 3 kap. 18 § studiestödsförordningen (2000:655). 

Förslag: Det ska tydligt framgå att bestämmelsen om att studiemedel inte får 
lämnas under den tid en studerande är föremål för kriminalvård inte endast ska 
tillämpas när ansökan prövas utan det är en omständighet som kan påverka rätten 
till stöd även därefter.   

Eftersom regleringen endast avser frågor om studiemedel när den studerande är 
föremål för kriminalvård bör detta framgå av rubriken.  

Av bestämmelsen i 11 kap. 2 § framgår när en studerande, vars uppehälle är 
bekostat av staten, inte har rätt till studiemedel. Bakgrunden till regleringen är att 
studiemedlen är avsedda för de studerandes levnadsomkostnader och om staten står 
för en persons uppehälle på annat sätt saknar denne behov av studiemedel. I 
studiestödslagen anges att regeringen får föreskriva att studiemedlen ska minskas 
om den studerandes uppehälle helt eller till väsentlig del bekostas av staten eller en 
kommun. Regeringen har i studiestödsförordningen angett att CSN ska, efter 
samråd med Kriminalvården, meddela föreskrifter om studiemedel till studerande 
som är föremål för kriminalvård inom eller utom anstalt.  

Avsikten är således att den som får sitt uppehälle bekostat inom ramen för 
kriminalvård ska ha begränsad rätt till studiemedel under samma tid. För att 
förtydliga kopplingen mellan den omständigheten att Kriminalvården står för den 
studerandes uppehälle och rätten till studiemedel bör det framgå av bestämmelsen 
att sådant stöd inte får lämnas under samma tid, dvs. det är en omständighet som 
kan uppkomma efter att studiemedlen beviljats och då påverka rätten till stöd. 

Bestämmelsen är något svårläst och redigeras därför om för att öka läsbarheten. 

                                                      
4 ÖKS:s beslut den 16 mars 2009, dnr: 2009-00429. 
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3.1.4 Bosättning  

Bemyndigande: 3 kap. 25 b § punkten 2 studiestödsförordningen (2000:655). 

Förslag: Undantaget från bosättningskravet ska endast vara tillämpligt när en 
studerande påbörjat studier med studiemedel utomlands. 

I bestämmelsen i 12 kap. 6 § anges nu att kravet på bosättning inte gäller för en 
person som uppfyllde bosättningskravet när han eller hon började sina 
utlandsstudier med studiestöd enligt studiestödslagen, och fortsätter att läsa med 
sådant stöd utan uppehåll. I tillämpningen utgår CSN dock från att det endast är 
studerande som haft studiemedel som kan komma i fråga för undantaget och att 
den omständigheten att en studerande tidigare haft studiestöd i form av studiehjälp 
saknar betydelse. I konsekvensutredningen som föregick ändringen 2015 angavs att 
12 kap. 6 § skulle ändras så att den även omfattade fall när en utlandsstuderande, 
enligt dåvarande praxis för synnerliga skäl, skulle undantas på grund av 
bosättningskravet.5 Enligt den praxis som då gällde skulle en studerande som 
uppfyllde bosättningskravet när han eller hon påbörjade sina studier med studiemedel 
utomlands ses som bosatt i Sverige så länge studierna pågick och han eller hon fick 
studiemedel för dem.6  

Föreskriften bör mot bakgrund av ovanstående justeras för att överensstämma med 
hur den tillämpas. Begreppet studiestöd bör därför ersättas med begreppet 
studiemedel.  

3.1.5 Utlandsstudier 

Bemyndigande: 3 kap. 25 b § andra stycket punkten 5 studiestödsförordningen 
(2000:655).   

Förslag: Kriterierna för bedömningen av om en utländsk utbildning kan anses 
motsvara en utbildning i Sverige ska framgå av en föreskrift. 

Den definition av utbytesprogram som finns i 1 kap. bör kunna tillämpas generellt 
och det saknas därför behov av allmänna råd med den innebörden. 

En möjlighet att få ett intyg om att en viss utbildning kan ge rätt till studiemedel ska 
inte regleras i föreskrift. 

Det bör på ett tydligare sätt framgå vilka bestämmelser som de allmänna råden 
avser. 

För studier på gymnasial nivå i länder utanför EES och Schweiz får studiemedel 
bara lämnas om motsvarande studier inte med lika stor fördel kan bedrivas i 
Sverige.7  

                                                      
5 Dnr. 2015-119-2785. 
6 Dåvarande lydelse av Regelhandbok för studiemedel, avsnitt 15.5.2.5 (version 2015-04-02). 
7 3 kap. 22 § studiestödsförordningen. 
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CSN har i ett allmänt råd angett vilka kriterier som bör användas för att bedöma om 
en utländsk utbildning kan anses motsvara en utbildning i Sverige. Eftersom 
avsikten inte är att ge utrymme för att även andra kriterier skulle kunna ha betydelse 
bör de kriterier som myndigheten använder vid bedömningen tas in i en föreskrift. 
Bedömningen av om studier på gymnasial nivå i länder utanför Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz kan anses motsvara studier på 
gymnasial nivå i Sverige ska utgå från förkunskapskrav, utbildningens längd, 
kursinnehåll och resultat i form av behörighet eller examina. 

Det allmänna rådet till 3 kap. 22 § studiestödsförordningen ska därför justeras och 
bara innehålla exempel på omständigheter när motsvarande studier inte anses kunna 
bedrivas med lika stor fördel i Sverige. 

I det allmänna rådet till 3 kap. 24 a § andra stycket studiestödsförordningen 
återfinns en definition av utbytesprogram som överensstämmer med den som 
framgår av 1 kap. punkten 17 i föreskrifterna. Det saknas skäl att i ett allmänt råd till 
en bestämmelse i studiestödsförordningen upprepa innehållet i en föreskrift som 
bör kunna utgöra tolkningsunderlag även för förordningen. Det allmänna rådet bör 
därför upphävas. 

Ett intyg om att en viss utbildning kan ge rätt till studiemedel har ingen särskild 
rättsverkan då en prövning av rätten till studiemedel måste ske efter ansökan. Att 
utfärda sådana intyg kan därför vilseleda den studerande om rätten till studiemedel. 
Den bestämmelse som behandlar frågan om intyg bör därför utgå. 

Rubriken till de allmänna råden till 3 kap. 23 § studiestödsförordningen (2000:655) 
bör justeras för att på ett tydligt sätt ange vilken del av bestämmelsen i 
studiestödsförordningen som råden avser. De allmänna råden till 3 kap. 26 § tredje 
stycket och 30 § studiestödsförordningen (2000:655) avser 3 kap. 30 § 
studiestödsförordningen och rubriken bör justeras i enlighet med detta. 

 

3.1.6 Ansökan 

Bemyndigande: 3 kap. 36 § studiestödsförordningen (2000:655). 

Förslag: Hänvisningarna ska justeras för att överensstämma med föreskrifternas 
systematik i övrigt. 

I bestämmelsen i 15 kap. 1 § finns hänvisningar till de bestämmelser i 
studiestödslagen och studiestödsförordningen som behandlar ansökan med mera. 
Hänvisningarna bör inte omfatta sådana bestämmelser som enbart innehåller 
bemyndigande för CSN att meddela föreskrifter på området och bestämmelsen bör 
därför justeras i enlighet med detta. 

 

3.2 Föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2006:7) om utländska 
medborgares rätt till studiestöd 
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Bemyndigande: 2 kap. 3 § och 3 kap. 3 § studiestödsförordningen (2000:655). 

Förslag: Det ska klart framgå att en utländsk medborgare inte kan anses ha varaktig 
anknytning genom att vara gift eller sambo med en annan utländsk medborgare som 
har rätt till studiestöd som familjemedlem till honom eller henne själv.  

 

Kravet på permanent uppehållstillstånd för rätt till studiestöd gäller inte för 
personer som har fått en varaktig anknytning till Sverige och som är utländska 
medborgare med uppehållsrätt enligt 3 a kap. 3 eller 4 § utlänningslagen (2005:716).8 

CSN har meddelat närmare föreskrifter om tillämpningen av bestämmelserna om 
varaktig anknytning i 8 § första stycket i CSN:s föreskrifter och allmänna råd om 
utländska medborgares rätt till studiestöd. Där framgår att en studerande ska anses 
ha varaktig anknytning till Sverige om han eller hon efter den senaste inresan till 
Sverige, i syfte att bosätta sig här, har vistats i landet under en sammanhängande tid 
om minst två år och sedan minst två år är sambo eller gift och sammanboende med 
en person som uppfyller förutsättningarna för rätt till studiestöd i 2 kap. 4 § andra-
fjärde styckena studiestödslagen eller 3 kap. 4 § andra-fjärde styckena 
studiestödslagen. 

Bestämmelsen om att krav på permanent uppehållstillstånd inte gäller för 
medborgare med uppehållsrätt enligt 3 a kap. 3 § utlänningslagen som fått en 
varaktig anknytning till Sverige infördes 2006.9 Regeringen angav då att tidsfaktorn 
är av intresse vid bedömningen av anknytningen till Sverige. I normalfallet bör en 
utländsk medborgare som bott i Sverige i två år ha fått en sådan varaktig anknytning 
till landet att studiestöd bör kunna beviljas, men tiden för när anknytning uppnås 
kan variera. Den som bott i Sverige kortare tid än två år måste ha särskilda skäl. 
Med varaktig anknytning avsågs bland annat fall där den utländske medborgaren 
bott och arbetat i Sverige på minst halvtid under en sammanhängande period av 
minst två år. Denna tidsperiod motsvarade den praxis som då gällde. 

Den 1 juli 2010 ändrades 2 kap. 4 § tredje stycket och 3 kap. 4 § tredje stycket 
studiestödslagen på så sätt att kravet på permanent uppehållstillstånd inte heller 
gäller för personer som fått en varaktig anknytning till Sverige och som är utländska 
medborgare med uppehållsrätt som familjemedlem till en EES-medborgare. 

Hänvisningen i CSN:s föreskrifter till 2 kap. 4 § tredje stycket och 3 kap. 4 § tredje 
stycket studiestödslagen kom då, via studiestödslagen, att även omfatta 
familjemedlemmar enligt 3 a kap. 4 § utlänningslagen. På så sätt skulle nämnda 
bestämmelse, 8 § i CSN:s föreskrifter, kunna tolkas så att en EES-medborgare kan 
anses ha varaktig anknytning genom att vara familjemedlem, gift eller sambo, till en 
tredjelandsmedborgare som har rätt till studiestöd som familjemedlem till EES-
medborgaren själv.  

                                                      
8 2 kap. 4 § tredje stycket 1 och 3 kap. 4 § tredje stycket 1 studiestödslagen. 
9 Prop. 2005/06:134. 
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Föreskrifterna är avsedda att precisera när en utländsk medborgare kan ha en 
varaktig anknytning till Sverige och därigenom bör ha rätt till svenskt studiestöd. I 
grunden ligger ett krav på att ha vistats i Sverige under två år och till det kommer 
ytterligare krav som ska visa på anknytning till Sverige. Utgångspunkten är därför att 
anknytningen till en familjemedlem ska vara till en person som oberoende av den 
aktuella familjeanknytningen har rätt till studiestöd enligt 2 kap. 4 § tredje stycket 1 
eller 3 kap. 4 § tredje stycket 1 studiestödslagen. CSN bör därför tydliggöra att en 
utländsk medborgare inte kan anses ha varaktig anknytning bara genom att vara gift 
eller sambo med en annan utländsk medborgare som har rätt till studiestöd som 
familjemedlem till honom eller henne själv.  Förändringen förtydligar att en EES-
medborgare inte kan ha rätt till studiestöd via en tredjelandsmedborgare vars rätt till 
studiestöd beror på relationen med EES-medborgaren. Föreskriften bör därför 
justeras. 

4. Vilka som kan komma att beröras av ändringarna 
Ändringarna är i huvudsak av förtydligande karaktär och innebär ingen förändring 
av hur reglerna tillämpas i dag. De berör därför inte de studerande på något 
avgörande sätt. 

 

5. Kostnadsmässiga och andra effekter 
De föreslagna ändringarna har ingen betydelse för utflödet av studiemedel eller 
studiestartsstöd. 

 

6. EU-rätten 
Förslaget om att tydliggöra att en utländsk medborgare inte kan anses ha varaktig 
anknytning genom att vara gift eller sambo med en annan utländsk medborgare som 
har rätt till studiestöd som familjemedlem till den sökande själv har koppling till 
EU-rätten. Regleringen överensstämmer med de skyldigheter som följer av 
medlemskapet i Europeiska unionen. 

 

7. Tidpunkt för ikraftträdandet och behov av speciella 
informationsinsatser 

Ändringarna bör träda ikraft den 1 januari 2020 och det finns inget behov av 
särskilda ikraftträdande- eller övergångsbestämmelser. 

Förslagen innebär ingen förändring av hur reglerna tillämpas och de ställer därför 
inga krav på informationsinsatser. 
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8. Författningsförslag 

8.1 Centrala studiestödsnämnden föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 
2001:1) om beviljning av studiemedel 

 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreskriver med stöd av 3 kap. 4 § femte 
stycket, 5 a § andra stycket, 17 § tredje stycket, 18 §, 25 b § andra stycket punkt 2 
och 5 och 36 § studiestödsförordningen (2000:655) i fråga om nämndens 
föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel10  
    dels att 12 kap. 23 § ska upphöra att gälla, 

    dels att 2 kap. 2 §, 3 kap. 8 §, rubriken efter 4 kap. 5 §, 4 kap. 6 och 7 a §§, 8 kap. 4 
b §, 10 kap. 3 §, rubriken till 11 kap., 11 kap. 2 §, 12 kap. 6 § och 15 kap. 1 § ska ha 
följande lydelse, och 

    dels att det ska införas två nya paragrafer, 10 kap. 4 § och 12 kap. 10 a § av 
följande lydelse. 

CSN beslutar också att de allmänna råden till 3 kap. 24 a § andra stycket 
studiestödsförordningen (2000:655) och till 10 kap. 3 § dessa föreskrifter ska 
upphöra gälla samt att de allmänna råden till 3 kap. 23 § ska utgöra allmänna råd till 
3 kap. 23 § första stycket 1 och de allmänna råden till 3 kap. 26 § tredje stycket och 30 § 
ska utgöra allmänna råd till 3 kap. 30 §, de allmänna råden till 4 kap. 6 §, till 5 kap., 
till 3 kap. 8-10 §§ studiestödslagen (1999:1395) och 3 kap. 6-7 §§ 
studiestödsförordningen (2000:655), till 3 kap. 19 § studiestödslagen (1999:1395), 
och till 3 kap. 22 § studiestödsförordningen (2000:655) ska ha följande lydelse. 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 

2 kap. Tid som studiemedel kan lämnas för 

2 §11 

Om studierna under den första eller 
den sista kalenderveckan i en 
studieperiod pågår under alla 
veckodagar med undantag för lördag, 
söndag eller annan helgdag, ska 
studietiden anses omfatta hela veckan.  

Om studierna under den första eller 
den sista kalenderveckan i en 
studieperiod pågår under alla 
veckodagar med undantag för lördag, 
söndag, annan allmän helgdag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton ska 
studietiden anses omfatta hela veckan 

 

                                                      
10 Författningen omtryckt CSNFS 2008:2. 
11 Senaste lydelse CSNFS 2002:10. 
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3 kap. Studietakt 

8 §12 

Om en studerande avbryter en kurs, 
lämnas studiemedel för tiden efter 
avbrottet med hänsyn till den för övriga 
kurser genomsnittliga studietakten för 
hela studieperioden.  

Om en studerande avbryter en kurs, 
lämnas studiemedel för tiden efter den 
kalendervecka som avbrottet skett med 
hänsyn till den för övriga kurser 
genomsnittliga studietakten för hela 
studieperioden. 

 

4 kap. Prövning av studieresultat 

 

Beräkning av kravet på 
studieresultat 

Beräkning av vilket studieresultat 
som är att jämställa med studier i 
normal takt 

 

Beräkning 

 

6 § 

    Kravet på studieresultat fastställs 
utifrån det antal veckor som den 
studerande har studerat med 
studiemedel eller studiestartsstöd på 
heltid. Veckor med sådant studiestöd 
för deltidsstudier ska räknas om till 
veckor med studiestöd för 
heltidsstudier. 

    Vilket studieresultat som är studier i 
normal takt enligt 8– 9 §§ och 18–22 b §§ 
fastställs utifrån det antal veckor som 
den studerande har studerat med 
studiemedel eller studiestartsstöd på 
heltid. Veckor med sådant studiestöd 
för deltidsstudier ska räknas om till 
veckor med studiestöd för 
heltidsstudier. 

 

Till 6 § meddelar CSN följande allmänna råd 

 

    Om en studerande under en eller flera 
hela veckor i en studiestödsperiod har fått 
studiestöd vid sjukdom enligt 
bestämmelserna i 3 kap. 26–32 §§ 
studiestödsförordningen (2000:655), 
eller i 12 § förordningen (2017:532) om 
studiestartsstöd, bör han eller hon inte 

    Om en studerande under en 
studiestödsperiod har fått studiestöd 
vid sjukdom enligt bestämmelserna i 3 
kap. 26–32 §§ studiestödsförordningen 
(2000:655), eller i 12 § förordningen 
(2017:532) om studiestartsstöd, bör han 
eller hon inte anses ha studerat med 

                                                      
12 Senaste lydelse CSNFS 2017:2. 
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anses ha studerat med studiestöd under 
dessa veckor. Detsamma bör gälla för de 
veckor då en studerande har fått 
studiestöd enligt 3 kap. 32 a–h §§ 
studiestödsförordningen eller 13−15 §§ 
förordningen om studiestartsstöd  
1. vid tillfällig vård av barn,  
2. vid vård av närstående, eller  
3. i samband med att ett barn under 18 
år har avlidit. 

studiestöd under denna tid. Detsamma 
bör gälla för tid då en studerande har 
fått studiestöd enligt 3 kap. 32 a–h §§ 
studiestödsförordningen eller 13−15 §§ 
förordningen om studiestartsstöd  
1. vid tillfällig vård av barn,  
2. vid vård av närstående, eller  
3. i samband med att ett barn under 18 
år har avlidit. 

 

7 a § 

    Kravet på studieresultat enligt 8–9 §§ 
och 18–22 b §§ avrundas till närmast 
lägre heltal. 

    Det krav på studieresultat som är 
studier i normal takt avrundas till närmast 
lägre heltal.  

 

5 kap. Längsta tid för rätt till studiemedel 

Till nämnda bestämmelser meddelar CSN följande allmänna råd 

Färdighetsträning  

  

    Med färdighetsträning bör avses en 
utbildning på en nivå som motsvarar 
årskurs 6 eller lägre i grundskolan.  

Färdighetsträning  

  

    Med färdighetsträning bör avses en 
utbildning på en nivå som motsvarar 
årskurs 6 eller lägre i grundskolan.  

Tidigare utbildning  

Att helt sakna grundskoleutbildning eller 
motsvarande utbildning  

 a) Att helt sakna grundskoleutbildning:  

    En studerande bör anses helt sakna 
en grundskoleutbildning om han eller 
hon inte har slutfört alla obligatoriska 
ämnen eller ämnesblock som finns i 
grundskolan, med undantag av ämnena 
bild, hem- och konsumentkunskap, 
idrott och hälsa, musik samt slöjd.  

 b) Att helt sakna motsvarande 
utbildning:      

     En studerande bör anses helt sakna 
en utbildning som motsvarar en 

Tidigare utbildning  

Att helt sakna grundskoleutbildning eller 
motsvarande utbildning  

 a) Att helt sakna grundskoleutbildning:  

    En studerande bör anses helt sakna 
en grundskoleutbildning om han eller 
hon inte har slutfört alla obligatoriska 
ämnen eller ämnesblock som finns i 
grundskolan, med undantag av ämnena 
bild, hem- och konsumentkunskap, 
idrott och hälsa, musik samt slöjd.  

 b) Att helt sakna motsvarande 
utbildning:      

     En studerande bör anses helt sakna 
en utbildning som motsvarar en 
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grundskoleutbildning om han eller hon 
1. inte har slutfört alla ämnen, med 
undantag av ämnet hem- och 
konsumentkunskap, som ingår i den 
grundläggande vuxenutbildningen,  

2. inte har slutfört en annan utbildning 
vars ämnesinnehåll motsvarar de 
ämnen som avses under a), och   

3. inte har slutfört en utbildning 
utomlands som ger tillträde till det som 
motsvarar en gymnasieutbildning i det 
landet.       

Treårig gymnasieutbildning eller motsvarande 
utbildning  

 a) Treårig gymnasieutbildning:  

     En studerande som har slutfört ett 
nationellt program i gymnasieskolan 
bör anses ha en treårig 
gymnasieutbildning.  

 b) Motsvarande utbildning:   

     En studerande som har slutfört en 
svensk eller utländsk utbildning som, 
med godkända betyg eller motsvarande, 
ger behörighet för högskolestudier i 
Sverige, bör anses ha en utbildning som 
motsvarar en treårig 
gymnasieutbildning.     En studerande 
som har slutfört en utbildning 
utomlands som, med godkända betyg 
eller motsvarande, ger behörighet för 
högskolestudier i det landet bör anses 
ha en utbildning som motsvarar en 
treårig gymnasieutbildning.  

Att slutföra ett ämne eller en utbildning  

     En studerande som har deltagit i ett 
ämne eller i en utbildning i en sådan 
omfattning att han eller hennes insatser 
kan värderas och betyg kan sättas bör 
anses ha slutfört ämnet eller 
utbildningen. Betygen behöver dock 
inte vara godkända.    

grundskoleutbildning om han eller hon 
1. inte har slutfört alla ämnen, med 
undantag av ämnet hem- och 
konsumentkunskap, som ingår i den 
grundläggande vuxenutbildningen,  

2. inte har slutfört en annan utbildning 
vars ämnesinnehåll motsvarar de 
ämnen som avses under a), och   

3. inte har slutfört en utbildning 
utomlands som ger tillträde till det som 
motsvarar en gymnasieutbildning i det 
landet.       

Treårig gymnasieutbildning eller motsvarande 
utbildning  

 a) Treårig gymnasieutbildning:  

     En studerande som har slutfört ett 
nationellt program i gymnasieskolan 
bör anses ha en treårig 
gymnasieutbildning.  

 b) Motsvarande utbildning:   

     En studerande som har slutfört en 
svensk eller utländsk utbildning som, 
med godkända betyg eller motsvarande, 
ger behörighet för högskolestudier i 
Sverige, bör anses ha en utbildning som 
motsvarar en treårig 
gymnasieutbildning.     En studerande 
som har slutfört en utbildning 
utomlands som, med godkända betyg 
eller motsvarande, ger behörighet för 
högskolestudier i det landet bör anses 
ha en utbildning som motsvarar en 
treårig gymnasieutbildning.  

Att slutföra ett ämne eller en utbildning  

     En studerande som har deltagit i ett 
ämne eller i en utbildning i en sådan 
omfattning att han eller hennes insatser 
kan värderas och betyg kan sättas bör 
anses ha slutfört ämnet eller 
utbildningen. Betygen behöver dock 
inte vara godkända.    
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Tid som inte räknas in  

     Om en studerande under en eller 
flera hela veckor i en studiestödsperiod 
har fått studiemedel vid sjukdom enligt 
bestämmelserna i 3 kap. 26–32 §§ 
studiestödsförordningen (2000:655), 
bör han eller hon inte anses ha studerat 
under dessa veckor. De veckorna bör 
därför inte räknas in i de tider som 
anges i 3 kap. 8, 9 och 14 §§ 
studiestödslagen (1999:1395). 
Detsamma bör gälla för de veckor då 
en studerande har fått studiemedel 
enligt 3 kap. 32 a–h §§ 
studiestödsförordningen     

1. vid tillfällig vård av barn,     

2. vid vård av närstående, eller    

3. i samband med att ett barn under 18 
år har avlidit.        

Tiden bör inte heller räknas för en 
studerande som      

1. har betalat tillbaka studiemedel enligt 
bestämmelserna i 6 kap. 2 § 
studiestödslagen i den ordning som 
föreskrivs i 17 kap. dessa föreskrifter 
och allmänna råd,    

  2. har betalat tillbaka studiemedel som 
lämnats för samma tid som han eller 
hon tagit emot andra förmåner enligt 3 
kap. 15 § studiestödslagen, eller  

3. har fått ett beslut om återkrav av 
studiemedel enligt 5 kap. 1 eller 2 § 
studiestödslagen. Vid återkrav på grund 
av för hög inkomst gäller detta dock 
endast för den tid som hela det 
utbetalda beloppet har krävts tillbaka.    

Tid som inte räknas in  

     Om en studerande under en eller 
flera hela veckor i en studiestödsperiod 
har fått studiemedel vid sjukdom enligt 
bestämmelserna i 3 kap. 26–32 §§ 
studiestödsförordningen (2000:655), 
bör han eller hon inte anses ha studerat 
under dessa veckor. De veckorna bör 
därför inte räknas in i de tider som 
anges i 3 kap. 8, 9 och 14 §§ 
studiestödslagen (1999:1395). 
Detsamma bör gälla för de veckor då 
en studerande har fått studiemedel 
enligt 3 kap. 32 a–h §§ 
studiestödsförordningen     

1. vid tillfällig vård av barn,     

2. vid vård av närstående, eller    

3. i samband med att ett barn under 18 
år har avlidit.        

 Tiden bör inte heller räknas för en 
studerande som      

1. har betalat tillbaka studiemedel enligt 
bestämmelserna i 6 kap. 2 § 
studiestödslagen i den ordning som 
föreskrivs i 17 kap. dessa föreskrifter 
och allmänna råd,    

  2. har betalat tillbaka studiemedel som 
lämnats för samma tid som han eller 
hon tagit emot andra förmåner enligt 3 
kap. 15 § studiestödslagen, eller  

3. har fått ett beslut om återkrav av 
studiemedel enligt 5 kap. 1 eller 2 § 
studiestödslagen. Vid återkrav på grund 
av för hög inkomst gäller detta dock 
endast för den tid som hela det 
utbetalda beloppet har krävts tillbaka.    

Särskilda skäl  

     Studiemedel med hänsyn till 
särskilda skäl får enligt 3 kap. 8 § fjärde 
stycket studiestödslagen (1999:1395) 
lämnas i högst 40 veckor. 

Särskilda skäl  

     Studiemedel med hänsyn till 
särskilda skäl får enligt 3 kap. 8 § fjärde 
stycket studiestödslagen (1999:1395) 
lämnas i högst 40 veckor. 



  15 
(25) 

  

  

 

 

Begränsningen till 40 veckor bör gälla 
per studienivå.      

  Särskilda skäl bör anses finnas om en 
person av arbetsmarknadsskäl eller av 
personliga eller andra liknande skäl 
behöver fullfölja en utbildning eller 
behöver en vidareutbildning eller en 
breddad utbildning som inte ryms inom 
återstående antal studiemedelsveckor. 

   För att studiemedel ska kunna lämnas 
med hänsyn till särskilda skäl, bör det 
före studiernas början ha gått en viss 
tid sedan den studerande hade 
studiestöd för studier på den aktuella 
studienivån. 

Begränsningen till 40 veckor bör gälla 
per studienivå.      

  Särskilda skäl bör anses finnas om en 
person av arbetsmarknadsskäl eller av 
personliga eller andra liknande skäl 
behöver fullfölja en utbildning eller 
behöver en vidareutbildning eller en 
breddad utbildning som inte ryms inom 
återstående antal studiemedelsveckor. 

   För att studiemedel ska kunna lämnas 
med hänsyn till särskilda skäl, bör det 
före studiernas början ha gått en viss 
tid sedan den studerande hade 
studiestöd. 

 

8 kap. Merkostnadslån 

4 b §13 

Merkostnadslån för 
undervisningsavgifter enligt 3 kap. 13 § 
första stycket 2 
studiestödsförordningen (2000:655) 
kan lämnas till en studerande som har 

1. Studiebidrag för den utbildning 
och de veckor som 
merkostnadslånet gäller, och 

2. Rätt till studielån under minst en 
av dessa veckor. 

 

Merkostnadslån för 
undervisningsavgifter enligt 3 kap. 13 § 
första stycket 2 
studiestödsförordningen (2000:655) 
kan lämnas till en studerande som har 

1. Studiebidrag för den utbildning 
och de veckor som 
merkostnadslånet gäller, och 

2. Rätt till studielån under dessa 
veckor. 

 

 

10 kap. Inkomstprövning 

Till 3 kap. 19 § studiestödslagen 
(1999:1395) meddelar CSN följande 
allmänna råd  

    Överskott i inkomstslagen 
näringsverksamhet och kapital bör hänföras 
till det kalenderhalvår då de kan disponeras 
eller på annat sätt kommer den studerande till 

Till 3 kap. 19 § studiestödslagen 
(1999:1395) meddelar CSN följande 
allmänna råd  

    När den studerande begär det bör 
överskott i inkomstslagen 
näringsverksamhet och kapital kunna 

                                                      
13 Senaste lydelse CSNFS 2015:1 
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del. Om den studerande begär det, bör 
överskott i inkomstslagen dock istället 
kunna fördelas till lika stora delar per 
kalenderhalvår.      

   Överskott i inkomstslagen 
näringsverksamhet och kapital för ett 
kalenderår bör fördelas med hälften på varje 
kalenderhalvår om det inte kan bestämmas 
under vilket kalenderhalvår de kan disponeras 
eller kommer den enskilde till del. 

fördelas till lika stora delar per 
kalenderhalvår. 

 

3 §14 

Beräkningen av inkomst i utlandet ska ske 
utifrån de skatterättsliga principer som gäller 
för beräkningen av inkomst i Sverige. 

  

 Inkomsten räknas om till svenska kronor 
utifrån den valutakurs som gäller den första 
bankdagen för inkomståret. Om denna 
valutakurs inte är känd räknas inkomsten 
om till svenska kronor utifrån den valutakurs 
som gäller den första bankdagen det år då 
beslutet om studiemedel fattas.      

Om beräkningen har gjorts utifrån 
valutakursen den första bankdagen under 
beslutsåret, får det göras en omräkning av 
inkomsten för sådan inkomst som avser det 
därpå följande inkomståret. Detta gäller dock 
under förutsättning att  

1. den studerande begär en ny beräkning, och 
2. omräkningen leder till att den studerande 
kan få ytterligare studiemedel. 

För den som inte beskattas för sin 
huvudsakliga inkomst i Sverige ska 
inkomsten beräknas på motsvarande sätt som 
i Sverige.  

  

                                                             4 § 

      Inkomst i utlandet räknas om till svenska 
kronor utifrån den valutakurs som gäller den 
första bankdagen för inkomståret. Om denna 
valutakurs inte är känd räknas inkomsten 

                                                      
14 Senaste lydelse CSNFS 2017:2. 
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om till svenska kronor utifrån den valutakurs 
som gäller den första bankdagen det år då 
beslutet om studiemedel fattas.   

   Om beräkningen har gjorts utifrån 
valutakursen den första bankdagen under 
beslutsåret, får det göras en omräkning av 
inkomsten för sådan inkomst som avser det 
därpå följande inkomståret. Detta gäller dock 
under förutsättning att 

1. den studerande begär en ny beräkning, och 

2. omräkningen leder till att den studerande 
kan få ytterligare studiemedel. 

 

 

11 kap. Studiemedel då uppehållet 
är bekostat av staten 

11 kap. Studerande som är föremål 
för kriminalvård 

2 §15 

Studiemedel får beviljas till en studerande som 
är föremål för kriminalvård men som inte 
omfattas av fängelselagen (2010:610). Detta 
gäller även för en studerande som verkställer 
ett fängelsestraff utanför anstalten enligt 11 
kap. 5 § nämnda lag eller lagen (1994:451) 
om intensivövervakning med elektronisk 
kontroll.      

    För en studerande som är inskriven på 
anstalt enligt fängelselagen men som inte 
omfattas av första stycket gäller följande:   

1. En studerande på en eftergymnasial 
utbildning får beviljas studiebidrag men inte 
studielån.         

2. En studerande på en annan utbildning får 
inte beviljas studiemedel.   

Till en studerande som omfattas av 
fängelselagen (2010:610) och är inskriven på 
anstalt får studiemedel endast lämnas vid 
studier på eftergymnasial nivå och då endast 
med den del som utgörs av studiebidrag.  

När en studerande verkställer ett fängelsestraff 
utanför anstalten enligt 11 kap. 5 § 
fängelselagen får dock studiemedel lämnas. 

 

12 kap. Studiemedel för utlandsstudier 

 

                                                      
15 Senaste lydelse CSNFS 2011:2. 
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6 §16 

Det krav på bosättning som anges i 3 
kap. 23 § första stycket 
studiestödslagen (1999:1395) gäller inte 
för en person som      

1. uppfyllde bosättningskravet när han 
eller hon började sina utlandsstudier 
med studiestöd enligt studiestödslagen 
eller med utbildningsbidrag för 
doktorander, och      

2. fortsätter att läsa med sådant stöd 
utan uppehåll. 

Det krav på bosättning som anges i 3 
kap. 23 § första stycket 
studiestödslagen (1999:1395) gäller inte 
för en person som      

1. uppfyllde bosättningskravet när han 
eller hon började sina utlandsstudier 
med studiemedel enligt studiestödslagen 
eller med utbildningsbidrag för 
doktorander, och      

2. fortsätter att läsa med sådant stöd 
utan uppehåll. 

 

Till 3 kap. 23 § 
studiestödsförordningen (2000:655) 
meddelar CSN följande allmänna råd  

  

Bedömningen av om en utländsk 
utbildning är jämförbar med en svensk 
utbildning som inte ger rätt till 
studiemedel bör utgå från kriterier som 
förkunskapskrav, utbildningens längd, 
kursinnehåll och resultat i form av 
behörighet eller examina. 

Till 3 kap. 23 § första stycket 1 
studiestödsförordningen (2000:655) 
meddelar CSN följande allmänna råd  

  

Bedömningen av om en utländsk 
utbildning är jämförbar med en svensk 
utbildning som inte ger rätt till 
studiemedel bör utgå från kriterier som 
förkunskapskrav, utbildningens längd, 
kursinnehåll och resultat i form av 
behörighet eller examina.  

 

10 a § 

 Bedömningen av om studier på gymnasial nivå 
i länder utanför Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet (EES) och Schweiz kan 
anses motsvara studier på gymnasial nivå i 
Sverige ska utgå från förkunskapskrav, 
utbildningens längd, kursinnehåll och resultat 
i form av behörighet eller examina.    

Till 3 kap. 22 § 
studiestödsförordningen (2000:655) 
meddelar CSN följande allmänna råd 

Bedömningen av om studier på gymnasial nivå 
i Sverige kan anses motsvara studier på 

Till 3 kap. 22 § 
studiestödsförordningen (2000:655) 
meddelar CSN följande allmänna råd 

 

                                                      
16 Senaste lydelse CSNFS 2015:1. 
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gymnasial nivå i länder utanför Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES) och 
Schweiz bör utgå från kriterier som 
förkunskapskrav, utbildningens längd, 
kursinnehåll och resultat i form av behörighet 
eller examina.    

 

 Motsvarande studier bör exempelvis 
inte anses kunna bedrivas med lika stor 
fördel i Sverige om     

1. en studerande ansöker om 
studiemedel för att, utan avbrott, 
fortsätta en gymnasial utbildning som 
ger rätt till studiehjälp, och som har 
påbörjats innan det andra 
kalenderhalvåret när han eller hon fyller 
20 år,      

2. undervisningsavgiften för 
utbildningen utomlands är väsentligt 
lägre,     

3. utbildningen i Sverige skulle ta 
väsentligt längre tid, eller      

4. utbildningen i Sverige normalt sett 
inte är öppen för den studerande med 
hänsyn till hans eller hennes ålder,      

5. utbildningen utgör en påbyggnad 
inom samma ämnesområde till en 
gymnasieutbildning som den 
studerande har läst i Sverige. 

 

 

 

 

 

 

Motsvarande studier bör exempelvis 
inte anses kunna bedrivas med lika stor 
fördel i Sverige om  

1. en studerande ansöker om 
studiemedel för att, utan avbrott, 
fortsätta en gymnasial utbildning som 
ger rätt till studiehjälp, och som har 
påbörjats innan det andra 
kalenderhalvåret när han eller hon fyller 
20 år,      

2. undervisningsavgiften för 
utbildningen utomlands är väsentligt 
lägre,      

3. utbildningen i Sverige skulle ta 
väsentligt längre tid, eller      

4. utbildningen i Sverige normalt sett 
inte är öppen för den studerande med 
hänsyn till hans eller hennes ålder,      

5. utbildningen utgör en påbyggnad 
inom samma ämnesområde till en 
gymnasieutbildning som den 
studerande har läst i Sverige. 

  

14. kap. Uppgiftsskyldighet för den studerande 

 

Till 3 kap. 26 § tredje stycket och 30 § 
studiestödsförordningen (2000:655) 
meddelar CSN följande allmänna råd   

  

    Vid utlandsstudier bör det finnas 
särskilda skäl att godkänna tid innan en 
anmälan om sjukdom har gjorts om 

Till 3 kap. 30 § 
studiestödsförordningen (2000:655) 
meddelar CSN följande allmänna råd   

  

    Vid utlandsstudier bör det finnas 
särskilda skäl att godkänna tid innan en 
anmälan om sjukdom har gjorts om 
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anmälan sker enligt 14 kap. 3 § tredje 
stycket i dessa föreskrifter och 
allmänna råd.  

 

anmälan sker enligt 14 kap. 3 § tredje 
stycket i dessa föreskrifter och 
allmänna råd.  

 

  

15 kap. Ansökan och beviljning 

 

Bestämmelser i lag och förordning 

  

1 §17 

    Bestämmelser om ansökan med 
mera finns i 3 kap. 29 § 
studiestödslagen (1999:1395) samt i 3 
kap. 36–37 §§ studiestödsförordningen 
(2000:655).  

    Bestämmelser om ansökan med 
mera finns i 3 kap. 29 § 
studiestödslagen (1999:1395) samt i 3 
kap. 36 och 37 §§ 
studiestödsförordningen (2000:655). 

 

 

————————— 

Denna författning träder ikraft den 1 januari 2020. 

 
 

  

                                                      
17 Senaste lydelse CSNFS 2009:15. 
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8.2 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 
2006:7) om utländska medborgares rätt till studiestöd 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreskriver med stöd av 2 kap. 3 § och 3 kap. 3 
§ studiestödsförordningen (2000:655) i fråga om nämndens föreskrifter och 
allmänna råd (CSNFS 2006:7) om utländska medborgares rätt till studiestöd18 att 8 § 
ska ha följande lydelse. 

8 § 

En studerande ska anses ha varaktig 
anknytning till Sverige om han eller 
hon efter den senaste inresan till 
Sverige i syfte att bosätta sig här  

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

2. sedan minst två år är 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).      

 

 

 

Vid prövningen av vistelsetid i Sverige 
enligt punkt 1 ska vistelsen bedömas 
vara sammanhängande även om den 
studerande har avbrutit sin vistelse i 
landet under en kortare tid än sex 
månader. Den tid som den studerande 
vistats utomlands ska inte ingå i 
beräkningen av den sammanhängande 
vistelsetiden. 

En studerande ska anses ha varaktig 
anknytning till Sverige om han eller 
hon efter den senaste inresan till 
Sverige i syfte att bosätta sig här  

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

2. sedan minst två år är 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) i 
den mån rätten till studiestöd inte beror på att 
personen har uppehållsrätt enligt 3 a kap. 4 § 
utlänningslagen (2005:715) som make eller 
sambo till den studerande.      

Vid prövningen av vistelsetid i Sverige 
enligt punkt 1 ska vistelsen bedömas 
vara sammanhängande även om den 
studerande har avbrutit sin vistelse i 
landet under en kortare tid än sex 
månader. Den tid som den studerande 
vistats utomlands ska inte ingå i 
beräkningen av den sammanhängande 
vistelsetiden. 

 

————————— 

Denna författning träder ikraft den 1 januari 2020. 

 

                                                      
18 Författningen omtryckt CSNFS 2016:1. 
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8.3 Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (2017:1) 
om beviljning av studiestartsstöd 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreskriver med stöd av 6 § tredje stycket, 8 § 
och 11 § förordningen (2017:532) om studiestartsstöd  

        dels att 3 kap. 2 §, 4 kap. 8 §, rubriken efter 5 kap. 4 §, 5 kap. 5 och 7 §§ och 7 
kap. 3 § ska ha följande lydelse, och 

    dels att det ska införas en ny paragraf, 7 kap. 4 §, av följande lydelse. 

CSN beslutar också att de allmänna råden till 7 kap. 3 § dessa föreskrifter ska 
upphöra gälla samt att de allmänna råden till 5 kap. 5 § dessa föreskrifter och till 22 
§ lagen (2017:527) om studiestartsstöd ska ha följande lydelse. 

 

3 kap. Tid som studiestartsstöd kan lämnas för 

2 § 

Om studierna under den första eller 
den sista kalenderveckan i en 
studieperiod pågår under alla 
veckodagar med undantag för lördag, 
söndag eller annan helgdag, ska 
studietiden anses omfatta hela veckan.  

Om studierna under den första eller 
den sista kalenderveckan i en 
studieperiod pågår under alla 
veckodagar med undantag för lördag, 
söndag, annan allmän helgdag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton ska 
studietiden anses omfatta hela veckan 

 

4 kap. Studietakt 

8 § 

Om en studerande avbryter en kurs, 
lämnas studiestartsstöd för tiden efter 
avbrottet med hänsyn till den för övriga 
kurser genomsnittliga studietakten för 
hela studieperioden.  

Om en studerande avbryter en kurs, 
lämnas studiestartsstöd för tiden efter 
den kalendervecka som avbrottet skett med 
hänsyn till den för övriga kurser 
genomsnittliga studietakten för hela 
studieperioden. 

 

5 kap. Prövning av studieresultat 

 

Beräkning av kravet på 
studieresultat 

Beräkning av vilket studieresultat 
som är att jämställa med studier i 
normal takt 

 

Beräkning 
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5 § 

    Kravet på studieresultat fastställs 
utifrån det antal veckor som den 
studerande har studerat med 
studiestartsstöd eller studiemedel på 
heltid. Veckor med sådant studiestöd 
för deltidsstudier ska räknas om till 
veckor med studiestöd för 
heltidsstudier. 

    Vilket studieresultat som är studier i 
normal takt fastställs utifrån det antal 
veckor som den studerande har 
studerat med studiestartsstöd eller 
studiemedel på heltid. Veckor med 
sådant studiestöd för deltidsstudier ska 
räknas om till veckor med studiestöd 
för heltidsstudier. 

 

Till 5 § meddelar CSN följande allmänna råd 

 

    Om en studerande under en eller flera 
hela veckor i en studiestödsperiod har fått 
studiestöd vid sjukdom enligt 
bestämmelserna i 12 § förordningen 
(2017:532) om studiestartsstöd eller i 3 
kap. 26–32 §§ studiestödsförordningen 
(2000:655), bör han eller hon inte anses 
ha studerat med studiestöd under dessa 
veckor. Detsamma bör gälla för de veckor 
då en studerande har fått studiestöd 
enligt 13−15 §§ förordningen om 
studiestartsstöd eller 3 kap. 32 a–h §§ 
studiestödsförordningen 
1. vid tillfällig vård av barn,  
2. vid vård av närstående, eller  
3. i samband med att ett barn under 18 
år har avlidit. 

    Om en studerande under en 
studiestödsperiod har fått studiestöd 
vid sjukdom enligt bestämmelserna i 12 
§ förordningen (2017:532) om 
studiestartsstöd eller i 3 kap. 26–32 §§ 
studiestödsförordningen (2000:655), 
bör han eller hon inte anses ha studerat 
med studiestöd under denna tid. 
Detsamma bör gälla för tid då en 
studerande har fått studiestöd enligt 
13−15 §§ förordningen om 
studiestartsstöd eller 3 kap. 32 a–h §§ 
studiestödsförordningen 
1. vid tillfällig vård av barn,  
2. vid vård av närstående, eller  
3. i samband med att ett barn under 18 
år har avlidit. 

 

7 § 

    Kravet på studieresultat enligt 8 och 10 
§§ avrundas till närmast lägre heltal. 

    Det krav på studieresultat som är 
studier i normal takt avrundas till närmast 
lägre heltal.  

 

7 kap. Inkomstprövning 
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Till 22 § lagen om (2017:527) om 
studiestartsstöd meddelar CSN följande 
allmänna råd  

    Överskott i inkomstslagen 
näringsverksamhet och kapital bör hänföras 
till det kalenderhalvår då de kan disponeras 
eller på annat sätt kommer den studerande till 
del. Om den studerande begär det, bör 
överskott i inkomstslagen dock istället 
kunna fördelas till lika stora delar per 
kalenderhalvår.      

   Överskott i inkomstslagen 
näringsverksamhet och kapital för ett 
kalenderår bör fördelas med hälften på varje 
kalenderhalvår om det inte kan bestämmas 
under vilket kalenderhalvår de kan disponeras 
eller kommer den enskilde till del. 

Till 22 § lagen om (2017:527) om 
studiestartsstöd meddelar CSN följande 
allmänna råd  

    När den studerande begär det bör 
överskott i inkomstslagen 
näringsverksamhet och kapital kunna 
fördelas till lika stora delar per 
kalenderhalvår. 

 

3 § 

Beräkningen av inkomst i utlandet ska ske 
utifrån de skatterättsliga principer som gäller 
för beräkningen av inkomst i Sverige. 

  Inkomsten räknas om till svenska kronor 
utifrån den valutakurs som gäller den första 
bankdagen för inkomståret. Om denna 
valutakurs inte är känd räknas inkomsten 
om till svenska kronor utifrån den valutakurs 
som gäller den första bankdagen det år då 
beslutet om studiestartsstöd fattas.      

  Om beräkningen har gjorts utifrån 
valutakursen den första bankdagen under 
beslutsåret, får det göras en omräkning av 
inkomsten för sådan inkomst som avser det 
därpå följande inkomståret. Detta gäller dock 
under förutsättning att  

1. den studerande begär en ny beräkning, och 
2. omräkningen leder till att den studerande 
kan få ytterligare studiestartsstöd. 

För den som inte beskattas för sin 
huvudsakliga inkomst i Sverige ska 
inkomsten beräknas på motsvarande sätt som 
i Sverige.  

                                                             4 § 

      Inkomst i utlandet räknas om till svenska 
kronor utifrån den valutakurs som gäller den 
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första bankdagen för inkomståret. Om denna 
valutakurs inte är känd räknas inkomsten 
om till svenska kronor utifrån den valutakurs 
som gäller den första bankdagen det år då 
beslutet om studiestartsstöd fattas.   

   Om beräkningen har gjorts utifrån 
valutakursen den första bankdagen under 
beslutsåret, får det göras en omräkning av 
inkomsten för sådan inkomst som avser det 
därpå följande inkomståret. Detta gäller dock 
under förutsättning att 

1. den studerande begär en ny beräkning, och 

2. omräkningen leder till att den studerande 
kan få ytterligare studiestartsstöd. 

  

————————— 

Denna författning träder ikraft den 1 januari 2020. 

 

 

 


