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Läsanvisning: I kapitel 1, 4, 8, 12 och 15-16 har omfattande ändringar vidtagits. För att
underlätta läsningen har dessa kapitel därför återgetts i sin helhet i författningsförslaget.
Föreskriften återfinns i fulltext på http://www.csn.se/polopoly_fs/1.330!/2001-1.pdf.
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Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:1)
om beviljning av studiemedel;
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
1 kap. Definitioner

I dessa föreskrifter och allmänna råd menas
med

I dessa föreskrifter och allmänna råd menas
med

1. Prisbasbelopp: Det prisbasbelopp som
fastställs enligt 2 kap. 6
och 7 §§
socialförsäkringsbalken.

1. Prisbasbelopp: Det prisbasbelopp som
fastställs enligt 2 kap. 6
och 7 §§
socialförsäkringsbalken.

2. Studiestöd:

2. Studiestöd:

Offentligt finansierad
ersättning som lämnas till
enskilda enligt
studiestödslagen
(1999:1395) i samband
med studier.

3. Studiemedel: Studiestöd i form av bidrag
och lån som regleras i
3 kap. studiestödslagen.

3. Studiemedel:

Studiestöd i form av bidrag
och lån som regleras i
3 kap. studiestödslagen.

4. Studiebidrag: Studiemedel i form av
bidrag i enlighet med
3 kap. 12–13 b §§
studiestödslagen.

4. Studiebidrag:

Studiemedel i form av
bidrag i enlighet med
3 kap. 12–13 b §§
studiestödslagen.

5. Studielån:

5. Studielån:

Studiemedel i form av lån
i enlighet med 3 kap. 1,
11–13 och 14–15 §§
studiestödslagen.

6. Studieperiod: Den tidsperiod, t.ex. en
termin, som kurser eller
paket av kurser pågår. För
studier vid
utbildningsprogram som
omfattas av bilaga 1 anses
en studieperiod alltid
uppgå till 20 veckor per
termin.

6. Studieperiod:

Den tidsperiod, t.ex. en
termin, som kurser eller
paket av kurser pågår. För
studier vid
utbildningsprogram som
omfattas av bilaga 1 anses
en studieperiod alltid
uppgå till 20 veckor per
termin.

7. Studiestödsperiod: Den del av en
studieperiod som en

7. Studiestödsperiod: Den del av en
studieperiod som en

Offentligt finansierad
ersättning som lämnas till
enskilda enligt
studiestödslagen
(1999:1395) i samband
med studier.

Studiemedel i form av lån i
enlighet med 3 kap. 1,
11–13 och 14–15 §§
studiestödslagen.
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studerande beviljas
studiemedel för. Uttrycks i
ett antal kalenderveckor.

studerande beviljas
studiemedel för. Uttrycks i
ett antal kalenderveckor.

8. Beviljningsperiod: Den tidsperiod från och
med den första
kalendervecka till och
med den sista
kalendervecka som
studiemedel beviljas för i
ett och samma beslut.

8. Beviljningsperiod: Den tidsperiod från och
med den första
kalendervecka till och
med den sista
kalendervecka som
studiemedel beviljas för i
ett och samma beslut.

9. Senaste beviljningsperiod: Den period där
den kalendermässigt
senaste veckan som CSN
har beviljat studiemedel
för finns.

9. Senaste beviljningsperiod: Den period där
den kalendermässigt
senaste veckan som CSN
har beviljat studiemedel
för finns.

10. Studieomfattning: Studiernas omfattning
uttryckt i poäng eller
heltidsveckor.

10. Studieomfattning: Studiernas omfattning
uttryckt i poäng eller
heltidsveckor.

11. Studietakt:

Studieomfattning i
förhållande till
studieperiodens längd
uttryckt i studier på heltid,
minst 75 procent av heltid
och minst 50 procent av
heltid.

11. Studietakt:

12. Tilläggslån:

Tilläggslån enligt 3 kap. 14 §
studiestödslagen.

12. Eftergymnasial utbildning: En svensk
utbildning som är förtecknad i
avdelning B i
studiestödsförordningen
(2000:655).

13. Merkostnadslån: Tilläggslån enligt 3 kap. 15 §
studiestödslagen.

13. Utbytesprogram: Ett program som innebär att
det finns ett avtal om utbyte av
studerande mellan två
läroanstalter i olika länder,
och att den utskickande
läroanstalten på förhand
intygar att studierna inom
programmet i sin helhet kan
tillgodoräknas som en del i den
studerandes utbildning vid den
läroanstalten.

14. Eftergymnasial utbildning: En svensk utbildning
som är förtecknad i avdelning B
i studiestödsförordningen
(2000:655).

14. Hemort:

Den ort där den studerande har
sin egentliga hemvist.

15. Avgiftsfri utbildning: En utbildning vid en
läroanstalt som enligt lag
eller förordning inte får ta ut

15. Studieort:

Den ort där utbildningen eller
undervisningen är förlagd.

Studieomfattning i
förhållande till
studieperiodens längd
uttryckt i studier på heltid,
minst 75 procent av heltid
och minst 50 procent av
heltid.
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avgifter för själva
utbildningen eller
undervisningen.
16. Hemort:

Den ort där den församling
finns som den studerande är
folkbokförd i.

17. Studieort:

Den ort där
utbildningen eller
undervisningen är
förlagd.

16. Fastställd studietid: För vissa länder där
läsårsstuderande och
terminsstuderande vid högskoleoch universitetsutbildningar
följer den ordinarie
terminsindelningen har CSN
särskilt föreskrivit vad som
anses ingå i en normal
kursplan.

18. Fastställd studietid: För vissa länder där
läsårsstuderande och
terminsstuderande vid
högskole- och
universitetsutbildningar
följer den ordinarie
terminsindelningen har
CSN särskilt föreskrivit vad
som anses ingå i en normal
kursplan.

3 kap. Studietakt
Studietakt vid studier utomlands

Studietakt vid utlandsstudier
9§

En studerande anses bedriva heltidsstudier
om studietakten bedöms som heltidsstudier i
studielandet.

En studerande anses bedriva heltidsstudier
om studietakten bedöms som heltidsstudier i
det land där han eller hon är antagen till
utbildningen.
En studerande som bedriver utlandsstudier inom
ramen för ett utbytesprogram där utbytet utgår från
Sverige anses dock bedriva heltidsstudier om
studietakten bedöms som heltidsstudier i Sverige.
Till 9 § första stycket meddelar CSN följande
allmänna råd
Utgångspunkten vid bedömningen av studietakten
bör vara offentlig reglering av vad som är att anse
som heltidsstudier.
För utbildningar där det inte är reglerat vad som
är heltidsstudier, bör studietakten normalt
bestämmas utifrån vad skolan bedömer vara
heltidsstudier.
Om skolans bedömning saknas eller framstår som
orimlig bör det studieåtagande som krävs för att
slutföra en heltidsutbildning i normal tid, vara
vägledande för bedömningen.
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4 kap. Prövning av studieresultat
Bestämmelser i lag och förordning
1§
Bestämmelser om rätt till studiemedel med hänsyn till tidigare studieresultat finns i 3 kap. 7 §
studiestödslagen (1999:1395) och 3 kap. 5 – 5 a §§ studiestödsförordningen (2000:655).
Tidsperioder som prövas
2§
Studieresultaten från den studerandes senaste beviljningsperiod ska ligga till grund för prövningen av om
den studerande har bedrivit sina tidigare studier i normal takt.
Om den studerandes senaste beviljningsperiod har omfattat kortare tid än ett år, ska även studieresultaten
från den eller de tidigare studiestödperioder som den senaste beviljningsperioden hade kunnat omfatta
ligga till grund för prövningen, om kravet på studieresultat då blir lägre.
Om studieresultat från andra studiestödsperioder än de som ingår i den studerandes senaste
beviljningsperiod inte har prövats, ska även dessa studieresultat tas med vid prövningen.
3§
När en studerande ansöker om studiemedel för
1. en studieperiod som studiemedel delvis redan har beviljats för och de nya veckorna kan ingå i
samma beviljningsperiod som de redan beviljade veckorna, eller
2. en studieperiod som helt ligger inom den pågående beviljningsperioden, har studieresultaten från
den senaste beviljningsperioden prövats redan i samband med den tidigare ansökan. Någon ny
prövning av studieresultat ska därmed inte göras.
Vid studier utomlands kan CSN bortse från
studieresultaten från den studerandes senaste
studiestödsperiod, om det finns särskilda skäl.

4§

Vid utlandsstudier kan CSN bortse från
studieresultaten från den studerandes senaste
studiestödsperiod, om det finns särskilda
skäl.

Till 4 § meddelar CSN följande allmänna råd
Särskilda skäl enligt 4 § bör anses finnas om den studerande inte kan redovisa några studieresultat från den
senaste studiestödsperioden på grund av omständigheter som han eller hon inte kan påverka. Sådana
omständigheter kan till exempel vara administrativa förseningar på den utländska skolan, som att skolan
dröjer med att utfärda kursintyg.
Studieresultat som räknas med vid prövningen
5§
Vid ansökan om studiemedel för en ny studieperiod får studieresultat, som en studerande uppnår senast
fyra veckor in på perioden, läggas till studieresultaten för den senaste beviljningsperioden. Dessa
studieresultat får då inte räknas med när studieresultaten från den nya beviljningsperioden senare ska
prövas.
Beräkning av kravet på studieresultat
6§
Kravet på studieresultat fastställs utifrån det antal veckor som den studerande har studerat med
studiestöd.
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Till 6 § meddelar CSN följande allmänna råd
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 med studiemedel under dessa veckor. 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.
Avrundning
7§

När kraven enligt 8–9 §§ och 18–22 §§
fastställs, ska veckor med studiemedel för
deltidsstudier räknas om till veckor med
studiemedel för heltidsstudier (heltidsveckor).
Antalet heltidsveckor avrundas till närmast
lägre heltal.

7a§

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

När kraven enligt 8–9 §§ och 14–22 b §§
fastställs, ska veckor med studiemedel för
deltidsstudier räknas om till veckor med
studiemedel för heltidsstudier (heltidsveckor).
Antalet heltidsveckor avrundas till närmast
lägre heltal.
Kravet på studieresultat enligt 8–9 §§ och
14-22 b §§ avrundas till närmast lägre heltal.

Normal takt
Utbildning på grundskole- och gymnasienivå
Vid studier på en kommunal eller statlig
vuxenutbildning är normal studietakt att den
studerande ska ha uppnått 20
verksamhetspoäng per heltidsvecka med
studiemedel under beviljningsperioden.
Normal studietakt kan också vara att den
studerande ligger efter med en eller flera
kurser som motsvarar högst 200
verksamhetspoäng under den totala
studietiden och om han eller hon har uppnått
minst 10 verksamhetspoäng per heltidsvecka
med studiemedel under beviljningsperioden.

8§

Vid studier på en kommunal eller statlig
vuxenutbildning, eller när del av sådan utbildning
förläggs utomlands, är normal studietakt att den
studerande ska ha uppnått 20
verksamhetspoäng per heltidsvecka med
studiemedel under beviljningsperioden.
Normal studietakt kan också vara att den
studerande ligger efter med en eller flera
kurser som motsvarar högst 200
verksamhetspoäng under den totala
studietiden och om han eller hon har uppnått
minst 10 verksamhetspoäng per heltidsvecka
med studiemedel under beviljningsperioden.

9§
Vid studier på en övrig utbildning under
avdelning A i bilagan till
studiestödsförordningen (2000:655) och på en
gymnasial utbildning utomlands är normal
studietakt att den studerande ska ha uppnått
studieresultat i den takt som utbildningsplanen
föreskriver. Mindre och tillfälliga förseningar
kan dock accepteras.

Vid studier på
1. en övrig utbildning under avdelning
A i bilagan till
studiestödsförordningen (2000:655),
eller
2. en gymnasial utbildning utomlands
och när en del av en sådan gymnasial
utbildning utomlands förläggs i Sverige
är normal studietakt att den studerande ska
ha uppnått studieresultat i den takt som
utbildningsplanen föreskriver. Mindre och
tillfälliga förseningar kan dock accepteras.
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De krav på resultat från tidigare studier som anges i 3
kap. 5 § studiestödsförordningen (2000:644) och 4
kap. 14 § dessa föreskrifter avser studier på en
högskoleutbildning. De krav som anges i 4 kap. 18 §
dessa föreskrifter avser en annan eftergymnasial
utbildning. På samma sätt gäller kraven i 4 kap. 1922 §§ dessa föreskrifter resultat från tidigare studier
på en eftergymnasial utbildning utomlands. Detta
gäller oavsett om den utbildning som ansökan om
studiemedel avser är studier på en högskoleutbildning
eller en annan eftergymnasial utbildning, eller en
eftergymnasial utbildning utomlands.

13 a §

Utbildning på eftergymnasial nivå i Sverige
Vid studier på en sådan utbildning under
avdelning B 2 i bilagan till
studiestödsförordningen (2000:655) som inte
omfattas av 3 kap. 5 § första stycket samma
förordning är normal studietakt att den
studerande ska ha klarat av
1. 62,5 procent av sitt studieåtagande
under de första 40 veckorna med
studiemedel vid heltidsstudier, och
2. 75 procent av sitt studieåtagande för
studier som därefter bedrivs med
studiemedel.

Paragrafen upphävs

Utbildning på eftergymnasial nivå
14 §

Vid studier på en utbildning under
avdelning B2 i bilagan till
studiestödsförordningen (2000:655) som inte
omfattas av 3 kap. 5 § första stycket samma
förordning, eller när del av sådan utbildning
förläggs utomlands, är normal studietakt att den
studerande ska ha klarat av
1. 62,5 procent av sitt studieåtagande
under de första 40 veckorna med
studiemedel vid heltidsstudier, och
2. 75 procent av sitt studieåtagande för
studier som därefter bedrivs med
studiemedel.

18 §
Vid studier på en utbildning under avdelning
B 1 i bilagan till studiestödsförordningen
(2000:655) är normal studietakt att den
studerande ska ha uppnått studieresultat i den
takt som utbildningsplanen föreskriver.
Mindre och tillfälliga förseningar kan dock
accepteras.

Vid studier på en utbildning under avdelning
B 1 i bilagan till studiestödsförordningen
(2000:655), eller när del av sådan utbildning
förläggs utomlands, är normal studietakt att den
studerande ska ha uppnått studieresultat i den
takt som utbildningsplanen föreskriver.
Mindre och tillfälliga förseningar kan dock
accepteras.

Utbildning på eftergymnasial nivå utomlands

Rubriken upphävs

Vid studier på en språkkurs på icke-akademisk nivå
utomlands är normal studietakt att den studerande
ska ha uppnått studieresultat i den takt som
utbildningsplanen föreskriver. En studerande som har
fått ett examensbevis eller motsvarande där det framgår
att han eller hon är godkänd på språkkursen har
uppnått studieresultat i den takt som
utbildningsplanen föreskriver.

19 §

För studier på en utbildning utomlands och när delar
av sådan utbildning förläggs i Sverige eller i annat
land, tillämpas 20-22 a §§. Detta gäller dock inte
när studierna förläggs vid sådan utbildning som avses
i 3 kap. 5 § studiestödsförordningen (2000:655).
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Vid studier på en annan icke-poängsatt
utbildning utomlands än en sådan som avses i 19
§ är normal studietakt att den studerande ska
ha uppnått studieresultat i den takt som
utbildningsplanen föreskriver. Mindre och
tillfälliga förseningar kan dock accepteras.

20 §

Vid studier på en icke-poängsatt utbildning
utomlands eller när del av sådan utbildning förläggs
i Sverige eller i ett annat land, är normal
studietakt att den studerande ska ha uppnått
studieresultat i den takt som
utbildningsplanen föreskriver. Mindre och
tillfälliga förseningar kan dock accepteras.

21 §
Vid studier på en poängsatt utbildning i
Australien och Nya Zeeland är normal
studietakt att den studerande, under de första
40 veckorna med studiemedel för
heltidsstudier, ska ha klarat av 62,5 procent av
det genomsnittliga studieåtagande som krävs
för att kunna slutföra en examen i
studielandet i normal tid. Därefter är normal
studietakt att den studerande som lägst ska ha
klarat av det antal poäng eller motsvarande
som enligt 3 kap. 9 § innebär rätt till
studiemedel för heltidsstudier.

Vid studier på en poängsatt utbildning i
Kanada och USA som är på undergraduatenivå är normal studietakt att den studerande,
under de första 40 veckorna med studiemedel
för heltidsstudier, ska ha klarat av 62,5 procent
av det genomsnittliga studieåtagande som
krävs för att kunna slutföra en examen i
studielandet i normal tid. Därefter är normal
studietakt att den studerande som lägst ska ha
klarat av det antal poäng eller motsvarande
som enligt 3 kap. 9 § innebär rätt till
studiemedel för heltidsstudier.
Vid studier på en poängsatt utbildning i
Kanada och USA som är på graduate-nivå är
normal studietakt att den studerande som lägst
ska ha klarat av det antal poäng eller
motsvarande som enligt 3 kap. 9 § innebär rätt
till studiemedel för heltidsstudier.

Vid studier på en poängsatt utbildning i
Australien eller Nya Zeeland är normal
studietakt att den studerande, under de första
40 veckorna med studiemedel för
heltidsstudier ska ha klarat av 62,5 procent av
det genomsnittliga studieåtagande som krävs
för att kunna slutföra en examen i
studielandet i normal tid. Därefter är normal
studietakt att den studerande som lägst ska ha
klarat av det antal poäng eller motsvarande
som enligt 3 kap. 9 § innebär rätt till
studiemedel för heltidsstudier.
Första stycket gäller även när delar av en
poängsatt utbildning i Australien förläggs utanför
Australien och när delar av en poängsatt utbildning i
Nya Zeeland förläggs utanför Nya Zeeland.
22 §

Vid studier på en poängsatt utbildning i
Kanada och USA som är på undergraduatenivå är normal studietakt att den studerande,
under de första 40 veckorna med studiemedel
för heltidsstudier, ska ha klarat av 62,5
procent av det genomsnittliga studieåtagande
som krävs för att kunna slutföra en examen i
studielandet i normal tid. Därefter är normal
studietakt att den studerande som lägst ska ha
klarat av det antal poäng eller motsvarande
som enligt 3 kap. 9 § innebär rätt till
studiemedel för heltidsstudier.
Vid studier på en poängsatt utbildning i
Kanada och USA som är på graduate-nivå är
normal studietakt att den studerande som
lägst ska ha klarat av det antal poäng eller
motsvarande som enligt 3 kap. 9 § innebär
rätt till studiemedel för heltidsstudier.
Första och andra styckena gäller även när delar av
en sådan poängsatt utbildning i Kanada förläggs
utanför Kanada och när delar av en sådan poängsatt
utbildning i USA förläggs utanför USA.
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Vid studier på en annan poängsatt utbildning
utomlands än en sådan som avses i 21–22 §§
är normal studietakt att den studerande, under
de första 40 veckorna med studiemedel för
heltidsstudier, ska ha klarat av 62,5 procent av
det antal poäng eller motsvarande som enligt
3 kap. 9 § innebär rätt till studiemedel för
heltidsstudier. Därefter är normal studietakt att
den studerande ska ha klarat av 75 procent av
det antal poäng eller motsvarande som enligt
3 kap. 9 § innebär rätt till studiemedel för
heltidsstudier.

22 a §

Vid studier på en annan poängsatt utbildning
utomlands än en sådan som avses i 21–22 §§
eller när del av sådan utbildning förläggs i Sverige
eller i annat land, är normal studietakt att den
studerande, under de första 40 veckorna med
studiemedel för heltidsstudier, ska ha klarat
av 62,5 procent av det antal poäng eller
motsvarande som enligt 3 kap. 9 § innebär
rätt till studiemedel för heltidsstudier.
Därefter är normal studietakt att den
studerande ska ha klarat av 75 procent av det
antal poäng eller motsvarande som enligt
3 kap. 9 § innebär rätt till studiemedel för
heltidsstudier.
Utbildning inom ramen för ett utbytesprogram

22 b §

Vid utlandsstudier som bedrivs inom ramen för ett
utbytesprogram där utbytet utgår från Sverige, är
normal studietakt vad som anses vara normal
studietakt vid den utbildning där utbytet ska
tillgodoräknas.
Äldre studieresultat
23 §
För att en period med studiemedel ska anses ha avslutats för mer än tio år sedan, i enlighet med
3 kap. 5 a § studiestödsförordningen (2000:655), ska det ha gått mer än tio år mellan den sista
kalenderveckan i den studerandes senaste beviljningsperiod och den första kalendervecka som den
studerande ansöker om studiemedel för.
Särskilda skäl
Till 3 kap. 7 § andra stycket första punkten studiestödslagen (1999:1395) meddelar CSN följande allmänna råd
Som särskilda skäl att lämna studiemedel även om en studerande inte har bedrivit sina tidigare
studier i normal takt bör räknas till exempel egen eller nära anhörigs sjukdom, dödsfall i familjen
eller allvarliga brister hos utbildningsanordnaren som den studerande inte har kunnat råda över.
Återkvalificering
En studerande har åter rätt till studiemedel
från och med veckan efter den kalendervecka
då kraven på studieresultat enligt 3 kap. 5 §
studiestödsförordningen (2000:655), enligt
4 kap. 8–9 §§, 4 kap. 14 § eller 4 kap. 18–22 §§
dessa föreskrifter är uppnådda. Om den
studerande byter utbildningsform kan också
återkvalificering ske genom att han eller hon
redovisar godkända studieresultat från en
studieperiod på den nya utbildningen.
Studiemedel kan även då beviljas från och med

24 §

En studerande har åter rätt till studiemedel
från och med veckan efter den kalendervecka
då kraven på studieresultat enligt 3 kap. 5 §
studiestödsförordningen (2000:655), enligt
4 kap. 8–9 §§ eller 4 kap. 14–22 b §§ dessa
föreskrifter är uppnådda.
Om den studerande byter utbildningsform
kan återkvalificering också ske genom att han
eller hon redovisar godkända studieresultat
från den nya utbildningen. Studiemedel kan
även då beviljas från och med veckan efter
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veckan efter den vecka då godkända
studieresultat har uppnåtts.

den vecka då godkända studieresultat
motsvarande kravet enligt det första stycket
uppnåtts.

6 kap. Det högre bidragsbeloppet
Bestämmelser i lag och förordning
1§
Bestämmelser om ett högre bidragsbelopp än
vad som följer av 3 kap. 12 § studiestödslagen
(1999:1395) och om förtur till det högre
bidragsbeloppet finns i 3 kap. 13 §
studiestödslagen, samt i 3 kap. 9 §
studiestödsförordningen

Bestämmelser om ett högre bidragsbelopp än
vad som följer av 3 kap. 12 §
studiestödslagen (1999:1395) och om förtur
till det högre bidragsbeloppet finns i 3 kap.
13 § studiestödslagen, samt i 3 kap. 9 och 9 a
§§ studiestödsförordningen

Studier som motsvarar utbildning i
avdelning A 1
Till 3 kap. 9 § första stycket studiestödsförordningen
(2000:655) meddelar CSN följande allmänna råd
Bedömningen av om studier på gymnasial nivå
motsvarar studier vid en läroanstalt eller utbildning
som anges i avdelning A 1 i bilagan till
studiestödsförordningen bör utgå från kriterier som
förkunskapskrav, utbildningens längd, kursinnehåll
och resultat i form av behörighet eller examina.

8 kap. Merkostnadslån
Bestämmelser i lag och förordning
1§
Bestämmelser om merkostnadslån finns i
3 kap. 15 § studiestödslagen (1999:1395) samt i
3 kap. 13 § studiestödsförordningen.

Bestämmelser om merkostnadslån finns i
3 kap. 15 § studiestödslagen (1999:1395) samt
i 3 kap. 13 – 13 c §§ studiestödsförordningen.

Grundläggande villkor
4§
Merkostnadslån för kostnader enligt 7, 8
och 12–15 §§ kan lämnas till en studerande
som dels har studiebidrag under hela
studieperioden för de studier som
merkostnadslånet gäller, dels har rätt till
studielån under minst en vecka under samma
studieperiod. Om det finns särskilda skäl kan
merkostnadslån lämnas även om den
studerande inte har studiebidrag under hela
studieperioden.
Merkostnadslån för dubbel bosättning och
resekostnader enligt 9–11 §§ kan lämnas till

Merkostnadslån för
 musikinstrument enligt 7-8 §§,
 resor vid utlandsstudier enligt 12 §,
 resor vid insamling av material till uppsats
eller avhandling enligt 13 §,
 försäkring vid utlandsstudier enligt
14 §, och
 resor och logi vid studie- och praktikresa
enligt 15 §
kan lämnas till en studerande, som
1. har studiebidrag under hela studieperioden
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en studerande, om studiebidrag och studielån
ges för de veckor som merkostnadslånet gäller.
Merkostnadslån för undervisningsavgifter
enligt 16 § kan lämnas till en studerande, om
1. studiebidrag lämnas för de veckor som
merkostnadslånet gäller, och
2. han eller hon har rätt till studielån under
minst en av dessa veckor.

för de studier som merkostnadslånet gäller,
och
2. har rätt till studielån under minst en vecka
under samma studieperiod.
Om det finns särskilda skäl kan
merkostnadslån lämnas även om den
studerande inte har studiebidrag under hela
studieperioden.

4a§
Merkostnadslån för
 utlandsstudier enligt 3 kap. 13 a §
studiestödsförordningen (2000:655),
 dubbel bosättning enligt 9 – 10 §§, och
 pendlingsresor under studietiden
11 §
kan lämnas för de veckor som den
studerande har studiebidrag och studielån.

4b§
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.
Lägsta belopp
5§
En studerande kan inte få något merkostnadslån om det belopp som han eller hon har rätt till understiger
0,55 procent av prisbasbeloppet per kalenderhalvår.
Om studiestödsperioden sträcker sig längre än ett kalenderhalvår, har den studerande rätt till
merkostnadslån för hela studiestödsperioden. Detta gäller även om beloppet understiger 0,55 procent av
prisbasbeloppet för något av kalenderhalvåren.

Merkostnader som lånet lämnas för

Närmare bestämmelser om
merkostnadslån
Musikinstrument
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 det
1. att den studerande köper in eller
betalar renoveringen av instrumentet
under de första två åren som han eller

En studerande kan få merkostnadslån för
inköp av ett musikinstrument enligt 3 kap. 13
§ studiestödsförordningen (2000:655).
En studerande kan även få merkostnadslån för
renovering av ett musikinstrument.
För att en studerande ska kunna få
merkostnadslån för inköp eller renovering enligt
första eller andra stycket krävs, förutom att
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hon läser på utbildningen, 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
högskoleutbildning om minst 180
högskolepoäng, varav minst 120 högskolepoäng
utgör obligatoriska studier i musik. Om
studierna bedrivs utomlands ska
högskoleutbildningen vara minst treårig, varav
minst två år ska utgöra obligatoriska studier i
musik.

studierna ska bedrivas vid någon av de
utbildningar som anges i 3 kap. 13 §
studiestödsförordningen (2000:655),
1. att den studerande köper in eller
betalar renoveringen av instrumentet
under de första två åren som han
eller hon läser på utbildningen, och
2. att läroanstalten styrker att
instrumentet är nödvändigt för
genomförandet av utbildningen.

7a§
Merkostnadslån kan lämnas upp till ett belopp
som motsvarar den verkliga kostnaden för
inköpet, dock högst de belopp som anges 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
och köper ett annat av bättre kvalitet, ska
värdet på det förra instrumentet dras av från
det belopp som han eller hon kan få i
merkostnadslån för det senare
instrumentet.
Kvitto på utgiften ska lämnas till CSN inom en
månad efter det att merkostnadslånet har betakats ut.

Merkostnadslån kan lämnas upp till ett
belopp som motsvarar den verkliga
kostnaden för inköpet, dock högst de belopp
som anges 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 och köper ett annat av bättre
kvalitet, ska värdet på det förra instrumentet
dras av från det belopp som han eller hon
kan få i merkostnadslån för det senare
instrumentet.

8§
Med ett instrument i 7–7 a §§ jämställs köp och renovering av flera instrument inom en instrumentgrupp.
Till 7–8 §§ meddelar CSN följande allmänna råd

I beloppet för ett inköp av ett musikinstrument får det ingå sådan utrustning som är nödvändig för att den
studerande ska kunna spela instrumentet.
Värderingen av det gamla instrumentet bör göras av högskolan.
Dubbel bosättning
9§
En studerande i Sverige, i något annat nordiskt
land eller inom ramen för ett utbytesprogram
kan i vissa fall få merkostnadslån för dubbel
bosättning. Detta gäller om han eller hon,
förutom en bostad på hemorten i Sverige, även
har behov av en bostad på studieorten.
För att få merkostnadslån krävs det att den
studerande
1. har vårdnaden om barn under 18 år,

En studerande inom EES eller i Schweiz, eller
som bedriver studier inom ramen för ett
utbytesprogram, kan i vissa fall få
merkostnadslån för kostnader för dubbel
bosättning. Detta gäller om han eller hon,
förutom en bostad på hemorten inom EES
eller i Schweiz, även har behov av en bostad på
studieorten.
För att få merkostnadslån krävs det att den
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eller
2. stadigvarande bor hos eget, makes,
makas eller sambos barn som är
a) under 18 år, eller
b) i åldern 18-20 år och går i
grundskolan, gymnasieskolan
eller annan jämförlig
grundutbildning på hemorten.
Merkostnadslån kan lämnas med högst 1,26
procent av prisbasbeloppet per kalendervecka,
eller 1,26 procent av prisbasbeloppet per kalendervecka
i genomsnitt under studiestödsperioden.

studerande
1. har vårdnaden om barn under 18 år,
eller
2. stadigvarande bor hos eget, makes,
makas eller sambos barn som är
a) under 18 år, eller
b) i åldern 18-20 år och går i
grundskolan,
gymnasieskolan eller annan
jämförlig grundutbildning på
hemorten.
Merkostnadslån kan lämnas med högst
1,26 procent av prisbasbeloppet per
kalendervecka.
10 §

En studerande som enligt kursplanen läser på
distans i Sverige kan få lån för enstaka
övernattningar på studieorten, om villkoren i 9 §
första stycket är uppfyllda.
Merkostnadslån kan lämnas med ett
belopp som motsvarar högst
1. 0,8 procent av prisbasbeloppet per
övernattning, dock högst 1,26 procent
av prisbasbeloppet per kalendervecka,
eller
2. 0,8 procent av prisbasbeloppet per
övernattning, dock högst 1,26 procent
av prisbasbeloppet per kalendervecka i
genomsnitt under studiestödsperioden.

En studerande som enligt kursplanen läser på
distans inom EES eller i Schweiz kan få
merkostnadslån för kostnader för enstaka
övernattningar på studieorten.
Merkostnadslån kan lämnas med högst
1,26 procent av prisbasbeloppet per kalendervecka.

Till 9–10 §§ meddelar CSN följande allmänna råd
Merkostnadslån för dubbel bosättning bör lämnas endast om avståndet mellan hemorten och studieorten
är så långt att det får anses nödvändigt att den studerande även har en bostad på studieorten. Den totala
restiden bör vara minst två timmar per dag med allmänna färdmedel. Hänsyn bör dock tas till om en resa
med allmänna färdmedel mellan hemorten och studieorten måste starta orimligt tidigt eller avslutas
orimligt sent.
Resor vid studier i Sverige eller i något annat
nordiskt land

Pendlingsresor under studietiden
11 §

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 merkostnadslån ska kunna lämnas för
kostnader för lokala resor på hemorten och studieorten,
ska reseavståndet vara minst två kilometer på
respektive ort.

En studerande som inte bor på studieorten
under studietiden kan få merkostnadslån för
kostnaderna för pendlingsresor mellan hemmet
och läroanstalten under en studiestödsperiod, om
han eller hon är bosatt och studerar inom EES
eller i Schweiz.
Merkostnadslån kan lämnas för den del av
resekostnaderna som överstiger 0,34 procent av
prisbasbeloppet multiplicerat med antalet
kalenderveckor under studiestödsperioden, dock med
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Merkostnadslån 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 under
studiestödsperioden, dock högst 1,26 procent
av prisbasbeloppet per kalendervecka i
genomsnitt under studiestödsperioden.
Beräkningen av resekostnaden görs utifrån resor
med allmänna färdmedel.
Resan ska göras till en rimlig kostnad, och
tillgängliga rabattmöjligheter ska utnyttjas. Om
allmänna färdmedel 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
färdmedel inte kan användas utan olägenhet.

högst 1,26 procent av prisbasbeloppet per
kalendervecka.

Till 11 § meddelar CSN följande allmänna råd

Rubriken upphävs

Om allmänna färdmedel saknas för en del av
färdvägen mellan hemmet och läroanstalten, kan
kostnaden för resor med egen bil beräknas för
färdvägen till närmaste station eller hållplats.
Även om det finns allmänna färdmedel bör kostnaden
beräknas för resor med egen bil, om
1. tidtabellen för de allmänna färdmedel som
finns inte stämmer i förhållande till den
studerandes restider till och från
undervisningen,
2. resor med allmänna färdmedel måste startas
orimligt tidigt eller avslutas orimligt sent,
3. den studerande har styrkta medicinska skäl
för att resa med egen bil,
4. den som är ensamstående förälder inte kan
kombinera restiderna till och från
undervisningen med tiderna för
barnomsorgen. Som ensamstående förälder
jämställs även en förälder vars make, maka
eller sambo inte har möjlighet att dagligen
hjälpa till med olika göromål som gäller
barnens passning, eller
5. den studerande gör en betydande tidsvinst
genom att resa med egen bil jämfört med att
resa med allmänna färdmedel.

Det allmänna rådet upphävs

Gemensamma bestämmelser för merkostnadslån för
dubbel bosättning och resor vid studier i Sverige eller i
något annat nordiskt land

Rubriken upphävs
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För den som under samma studiestödsperiod har rätt
till merkostnadslån för både dubbel bosättning och
resor vid studier i Sverige eller i något annat nordiskt
land lämnas båda lånen enligt samma beräkningssätt.

11 a §

Resor vid studier i utlandet

Paragrafen upphävs

Resor vid utlandsstudier
12 §

Om studierna helt eller delvis är förlagda i utlandet,
kan merkostnadslån lämnas för resor från
Sverige till studielandet i samband med studierna.
För att lånet ska kunna lämnas krävs det att
studierna i utlandet pågår under minst fem veckor.
En studerande kan få lån för en tur-och-returresa med allmänna färdmedel per
kalenderhalvår. Om den studerande under ett
kalenderhalvår har ett studieuppehåll mellan
två studieperioder som är 14 dagar eller längre
kan lån lämnas för ytterligare en tur-och-returresa endast om det finns synnerliga skäl.
Lån till resa lämnas med högst de belopp
som anges i bilaga 4. Om det finns synnerliga
skäl kan dock lån lämnas med ett högre
belopp.

Vid utlandsstudier kan merkostnadslån lämnas
för resor från Sverige till det geografiska område
där studierna bedrivs.
En studerande kan få lån för en tur- och
returresa med allmänna färdmedel per
kalenderhalvår. Om den studerande under ett
kalenderhalvår har ett studieuppehåll mellan
två studieperioder som är 14 dagar eller
längre kan lån lämnas för ytterligare en turoch returresa endast om det finns synnerliga
skäl.
Lån till resa lämnas med högst de
belopp som anges i bilaga 4. Om det
finns synnerliga skäl kan dock lån
lämnas med ett högre belopp.

Till 12 § meddelar CSN följande allmänna råd
Ett synnerligt skäl för att ett högre belopp än det fastställda bör kunna lämnas är att det krävs
specialarrangemang i samband med resor för personer med vissa funktionsnedsättningar. Detta gäller
under förutsättning att ersättning för ett sådant arrangemang inte kan lämnas från annat håll.
Resor vid insamling av material till uppsats eller avhandling
13 §
Den som studerar på en högskola i Sverige eller på en utbildning i utlandet motsvarande en svensk
högskoleutbildning och som behöver resa för att samla in material till en uppsats eller avhandling kan få
merkostnadslån för sådana resor. För uppsatser gäller dock att uppsatsen måste omfatta minst 15
högskolepoäng.
För uppsatser kan lån lämnas med högst 28 procent av prisbasbeloppet per uppsats.
För avhandlingar kan lån lämnas med högst 28 procent av prisbasbeloppet för varje resa och för varje
30 högskolepoäng som avhandlingen omfattar.
Försäkring vid studier i utlandet

Försäkring vid utlandsstudier
14 §

För studier som helt eller delvis är förlagda utomlands
kan en studerande få merkostnadslån för att
teckna en personförsäkring. Det krävs dock att
studierna utomlands pågår under minst fem veckor.
Lån kan lämnas för en period om antingen
sex eller tolv månader och med högst det

Vid utlandsstudier kan en studerande få
merkostnadslån för att teckna en
personförsäkring.
Lån kan lämnas för en period om antingen
sex eller tolv månader och med högst det
belopp som beslutats av CSN efter
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belopp som beslutats av CSN efter
förhandling med den försäkringsgivare som
CSN har avtal med.
Om försäkringen tecknas genom den
försäkringsgivare som CSN har avtal med,
betalas lånet direkt till försäkringsgivaren.

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

Resor och logi vid studie- och praktikresa
15 §
I samband med en obligatorisk studie- och praktikresa kan merkostnadslån lämnas för resor och
logi. För att lån ska kunna lämnas till en studerande vid en svensk läroanstalt, krävs det att
läroanstalten svarar för minst hälften av den studerandes kostnader för resor och logi.
Lån kan lämnas med högst 15 procent av prisbasbeloppet per kalenderhalvår.
Till 15 § meddelar CSN följande allmänna råd
Läroanstalten bör specificera kostnaderna för resor och logi, eftersom merkostnadslån inte kan lämnas för
övriga kostnader. Om detta inte är möjligt görs det ett schablonavdrag med samma belopp som värdet av
de naturaförmåner som ska tas upp i deklarationen.
Undervisningsavgifter
Till 3 kap. 13 § första stycket 2
studiestödsförordningen (2000:655) meddelar CSN
följande allmänna råd
Som undervisningsavgifter bör räknas endast sådana
kostnader som har en direkt koppling till
undervisningen, exempelvis avgifter för inskrivning,
kurs, tentamen samt tillgång till bibliotek och dator.
Kostnader för exempelvis kost, logi, fritidsaktiviteter,
litteratur, förbrukningsmaterial, studieutrustning och
liknande bör inte räknas som undervisningsavgift.
Detta gäller även om den studerande betalar en avgift
för sådana kostnader direkt till läroanstalten.
Till 3 kap. 13 c § första stycket
studiestödsförordningen (2000:655) meddelar CSN
följande allmänna råd
Med utbildning bör anses kurser eller paket av
kurser som leder till eller kan tillgodoräknas inom en
och samma examen.
Till 3 kap. 13 c § andra och tredje styckena
studiestödsförordningen (2000:655) meddelar CSN
följande allmänna råd
Merkostnadslån för undervisningsavgifter, som har
skrivits av med stöd av 4 kap. 23 § studiestödslagen
(1999:1395), bör inte begränsa rätten till fortsatta
merkostnadslån.
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16 §
Om en läroanstalt tar ut obligatoriska
undervisningsavgifter eller motsvarande avgifter för
undervisning vid läroanstalten, kan merkostnadslån
lämnas. Detta gäller dock inte en studerande vid en
avgiftsfri utbildning i Sverige.
Lån kan lämnas med högst 1 350 kronor per
kalendervecka.

Merkostnadslån för undervisningsavgifter enligt
3 kap. 13 § första stycket 2 studiestödsförordningen
(2000:655) lämnas med ett visst belopp per
kalendervecka enligt 3 kap. 13 b § eller med ett
högre belopp enligt 3 kap. 13 c
studiestödsförordningen.
För varje studiestödsperiod lämnas lån med högst
det belopp som motsvarar avgiften för undervisning
under studiestödsperioden.
Vid tillämpningen av 3 kap. 13 c §
studiestödsförordningen ska det högre belopp som
lämnas fördelas per vecka i den studiestödsperiod som
undervisningsavgiften avser.

Till 16 § meddelar CSN följande allmänna råd

Till 16 § andra stycket meddelar CSN följande
allmänna råd

Som undervisningsavgifter bör räknas endast sådana
kostnader som har en direkt koppling till
undervisningen, exempelvis avgifter för inskrivning,
kurs, tentamen samt tillgång till bibliotek och dator.
Kostnader för exempelvis kost, logi, fritidsaktiviteter,
litteratur, förbrukningsmaterial, studieutrustning och
liknande bör inte räknas som undervisningsavgift.
Detta gäller även om den studerande betalar en avgift
för sådana kostnader direkt till läroanstalten.

Avgiften för undervisning under studiestödsperioden
bör bestämmas på följande sätt.
1. Undervisningsavgiften delas med det totala
antalet veckor som avgiften avser och
multipliceras därefter med antalet veckor i
studiestödsperioden.
2. Om det inte går att fastställa exakt hur
många veckor avgiften avser, beräknas först
hur stor avgiften är per studieperiod.
Undervisningsavgiften delas då med det
totala antalet studieperioder som avgiften
avser. För varje studiestödsperiod beräknas
sedan avgiften för undervisning genom att
avgiften för aktuell studieperiod delas med
det totala antalet veckor som studieperioden
omfattar. Resultatet multipliceras därefter
med antalet veckor i studiestödsperioden.

16 a §
Till grund för beräkningen enligt 3 kap.
13 c § andra stycket studiestödsförordningen
(2000:655) ska läggas det prisbasbelopp som
gäller för det år då den sista kalenderveckan i
studiestödsperioden infaller.
Andra kostnader

Övriga kostnader
17 §

Merkostnadslån kan lämnas även för andra kostnader
än dem som anges i 7-16 §§, om det finns särskilda
skäl och om villkoren i 4 § första eller andra stycket
är uppfyllda.

För andra skäliga merkostnader i samband med
studierna än de som avses i 7 § andra stycket och i
9-15 §§ lämnas merkostnadslån endast för
kostnader som
1. inte kan anses täckas av ordinarie bidrag
och lån,
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2. är direkt förknippade med studierna, och
3. är nödvändiga för att den studerande ska
kunna fullfölja sina studier.
Merkostnadslån enligt första stycket lämnas
endast om villkoren i 4 eller 4 a § är uppfyllda.
Till 17 § meddelar CSN följande allmänna råd

Rubriken upphävs

Merkostnadslån för andra kostnader lämnas
endast om dessa inte kan anses täckas av
ordinarie bidrag och lån. Detta görs dock bara
om kostnaderna är direkt förknippade med
studierna.

Det allmänna rådet upphävs

18 §
Merkostnader som en studerande betalar i utländsk valuta räknas om till svenska kronor utifrån den
valutakurs som gäller den första bankdagen det år beviljningsperioden börjar. Om denna valutakurs
inte är känd räknas merkostnaderna om till svenska kronor utifrån den valutakurs som gäller den
första bankdagen det år då beslutet om merkostnadslån fattas.
Det får göras en omräkning av de kostnader som avser studiestödsperioder som påbörjas efter den
första bankdagen ett senare år. Dessa kostnader får räknas om till svenska kronor utifrån den
valutakurs som gäller den första bankdagen det år studiestödsperioden börjar. Detta gäller dock
under förutsättning att
1. omräkningen leder till att den studerande kan få ytterligare merkostnadslån, och
2. om den studerande begär en ny beräkning.

12 kap. Studiemedel för studier

12 kap. Studiemedel för utlandsstudier

utomlands

Bestämmelser i lag och förordning
Bestämmelser om studiemedel för studier
utomlands finns i 3 kap. 23 § studiestödslagen
(1999:1395), samt i 3 kap. 20–25 §§
studiestödsförordningen (2000:655).

1§

Antagning m.m.

Bestämmelser om studiemedel för
utlandsstudier finns i 3 kap. 23 §
studiestödslagen (1999:1395), samt i 3 kap.
20–25 a §§ studiestödsförordningen
(2000:655).

Krav på antagning, tentamen och
examen
2§

För att studiemedel ska kunna lämnas till en
studerande, måste han eller hon
1. ha antagits till den utbildning som
ansökan gäller,
2. ha möjlighet att tentera eller avlägga
examen för de kurser och under den tid
som ansökan gäller, och
3. ha status som studerande i studielandet.

För att studiemedel ska kunna lämnas till en
studerande, måste han eller hon
1. ha antagits till den utbildning som
ansökan avser, och
2. ha möjlighet att tentera eller avlägga
examen för de kurser som ansökan
avser.

18

Bosättningskrav

Bosättning i Sverige

Till 3 kap. 23 § studiestödslagen (1999:1395) meddelar CSN följande allmänna råd
En studerande bör anses vara bosatt i Sverige om
han eller hon uppfyller kraven i 5 kap. 2 eller 3 §
socialförsäkringsbalken.

Vid bedömningen av om en studerande ska anses
vara bosatt i Sverige bör bestämmelserna i 5 kap.
2-8 §§ socialförsäkringsbalken tillämpas.

Gemenskapsrätten m.m.

Rubriken upphävs
3§

Tillämpningen av bestämmelserna om
bosättning i detta kapitel kan begränsas av
unionsrätten inom Europeiska unionen (EU),
avtalet om det Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES-avtalet) eller av avtal
om social trygghet som har ingåtts med andra
stater.

Paragrafen upphävs

Statsanställda

Rubriken upphävs
4§

En person som av en statlig arbetsgivare sänds till ett
annat land för arbete för arbetsgivarens räkning ska
anses vara bosatt i Sverige under hela
utsändningstiden, om han eller hon tidigare någon gång
har varit bosatt i Sverige.
När en annan stat som arbetsgivare sänder en
person till Sverige för arbete för arbetsgivarens räkning,
ska den personen inte anses vara bosatt i Sverige.

Paragrafen upphävs

Biståndsarbetare m.fl.

Rubriken upphävs
5§

En i Sverige bosatt person som lämnar landet
för arbete för arbetsgivarens räkning ska
fortfarande anses vara bosatt här, om han eller
hon är anställd av
1. ett svenskt trossamfund eller ett
organ som är knutet till ett sådant
samfund, eller
2. en svensk ideell organisation som
bedriver biståndsverksamhet.
Första stycket gäller endast om
utlandsvistelsen kan antas vara längst fem år.

Paragrafen upphävs
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Undantag från bosättningskravet
Utlandsstuderande m.fl.

Studerande som har haft studiestöd eller
utbildningsbidrag för doktorander för utlandsstudier
6§

En person som uppfyller kravet på två års bosättning i
3 kap. 23 § studiestödslagen (1999:1395) när
han eller hon lämnar landet för att studera i ett annat
land ska fortfarande anses vara bosatt i Sverige så
länge han eller hon genomgår en studiestödsberättigande
utbildning eller har utbildningsbidrag för doktorander.
Den som kommer till Sverige för att studera ska
inte anses vara bosatt här. Detta gäller dock inte den
som har utbildningsbidrag för doktorander.
Av 3 kap. 25 § studiestödslagen framgår det att
studiemedel inte kan lämnas till den som har eller har
haft utbildningsbidrag för doktorander. Vad som i
första och andra stycket sägs om personer som har
utbildningsbidrag för doktorander innebär dock att
familjemedlemmar till dessa kan anses vara bosatta i
Sverige i enlighet med vad som anges i 12 kap. 6 c §
dessa föreskrifter och allmänna råd.

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

Sjukdom

Bosättning i utlandet på grund av sjukdom
6a§

En svensk medborgare som är bosatt i utlandet
på grund av sjukdom ska fortfarande anses
vara bosatt i Sverige, om han eller hon tidigare
någon gång har varit bosatt i Sverige.

Det krav på bosättning som anges i 3 kap.
23 § första stycket studiestödslagen
(1999:1395) gäller inte för en svensk
medborgare som har bosatt sig i utlandet på
grund av sjukdom, om han eller hon tidigare
har varit bosatt i Sverige.
Synnerliga skäl
6b§

Andra personer än dem som anges i 4–6 a §§
anses vara bosatta i Sverige om det finns
synnerliga skäl.

Om det finns synnerliga skäl lämnas studiemedel
även om den studerande inte uppfyller kravet på
bosättning i 3 kap. 23 § första stycket
studiestödslagen (1999:1395).

Familjemedlemmar

Rubriken upphävs
6c§

Vad som sägs om de personer som avses i 4–6
b §§ gäller även medföljande make eller maka
samt barn som inte har fyllt 18 år. Med make
eller maka likställs den som utan att vara gift
med den utsände lever tillsammans med honom
eller henne, om de tidigare har varit gifta eller
gemensamt har eller har haft barn.

Paragrafen upphävs.
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Utbildningar som inte ger rätt till

Utlandsstudier som inte ger rätt till

studiemedel

studiemedel

Till 3 kap. 23 § första stycket 2
studiestödsförordningen (2000:655) meddelar CSN
följande allmänna råd
Med utbildning som rimligen inte bör ge rätt till
studiemedel bör exempelvis avses utbildning som
innehåller moment som
1. är olagliga i Sverige eller där utbildningen
bedrivs, eller
2. har som syfte att den studerande ska
kunna bedriva verksamhet som är olaglig i
Sverige eller där utbildningen bedrivs.
7§
En utbildning som inte ger rätt till studiemedel i
Sverige ger inte heller rätt till studiemedel
utomlands.

Paragrafen upphävs

8§
Studiemedel för distansstudier vid läroanstalter
utanför Europeiska unionen (EU) och
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES) lämnas endast om det finns synnerliga
skäl.

Paragrafen upphävs

Studiemedelsberättigande
utbildning utanför Norden

Bedömning av utbildningens nivå

Bedömning av gymnasienivå respektive
eftergymnasial nivå

Allmänt om bedömningen
9§

Vid bedömningen av om en utbildning är på
gymnasienivå eller eftergymnasial nivå ska den
bedömning som görs för en motsvarande utbildning i
Sverige vara vägledande. Om bedömningarna i Sverige
och studielandet inte överensstämmer, ska en
sammanvägning göras av samtliga faktorer som har
betydelse för bedömningen.
Första stycket gäller inte för språkkurser
på icke-akademisk nivå. För sådana kurser
gäller i stället 12 a §.

En utländsk utbildning ska anses vara på samma
nivå som en motsvarande eller jämförbar svensk
utbildning.

Till 9 § meddelar CSN följande allmänna råd
Bedömningen av om en utländsk utbildning
motsvarar eller är jämförbar med en svensk
utbildning bör utgå från kriterier som
förkunskapskrav, utbildningens längd, kursinnehåll
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och resultat i form av behörighet eller examina.
När en utbildning bedrivs på olika nivåer
10 §
Studier vid ett Junior eller Community College i USA
och ett Community College i Kanada bedöms som
eftergymnasiala endast om läroanstalten har ett avtal
med ett Senior College eller ett universitet som gör det
möjligt för den studerande att efter två års studier flytta
över till årskurs 3 inom ramen för en fyraårig
Bachelor’s Degree.
Om det finns särskilda skäl kan CSN dock göra
en annan bedömning även om ett sådant avtal saknas.
Bestämmelserna i första och andra stycket
gäller också amerikanska Junior eller
Community College och kanadensiska
Community College förlagda i andra länder.

Om olika delar av en utländsk utbildning motsvarar
eller är jämförbara med svenska utbildningar på
både gymnasial och eftergymnasial nivå, ska den
utländska utbildningen i sin helhet anses vara på
gymnasial nivå, om merparten av utbildningen
bedöms vara gymnasial.
Med en utländsk utbildning enligt första stycket
avses den kurs eller det sammanhållna paket av
kurser som den studerande antas till vid ett och
samma tillfälle. Om flera examina utfördas under
denna period, anses kurserna som leder fram till den
första examen vara en utbildning. Därefter betraktas
kurserna som ligger mellan två examina som en
utbildning.

Gymnasiala utbildningar vars motsvarighet
finns i Sverige

Rubriken upphävs

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

Rubriken upphävs

Om en studerande söker studiemedel för att
utan avbrott fortsätta en gymnasial utbildning
som han eller hon tidigare har påbörjat med
studiehjälp, bör motsvarande studier inte med
lika stor fördel anses kunna bedrivas i Sverige.
Detsamma gäller om den studerande skulle ha
haft rätt till studiehjälp för utbildningen, om
han eller hon hade sökt sådant stöd.

Det allmänna rådet upphävs

Utbildning på gymnasial nivå
Studier med lika stor fördel i Sverige
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 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
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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.
Godtagbar standard för gymnasial utbildning

Godtagbar standard
11 §

En utbildning på gymnasienivå anses ha en
godtagbar standard, om
1. utbildningen är statlig eller ställd under
statlig tillsyn,
2. utbildningen är ackrediterad av staten, en
statlig myndighet eller en organisation som
har statens uppdrag att ackreditera
utbildningar, eller
3. utbildningen är ackrediterad av en
ackrediteringsorganisation som är allmänt
accepterad.
CSN kan besluta att även en utbildning
som inte uppfyller något av villkoren i första
stycket kan anses ha en godtagbar standard.

En gymnasial utbildning anses ha godtagbar
standard om något av följande villkor är uppfyllt.
1. Utbildningen är erkänd av en statlig
myndighet som har statens uppdrag att
godkänna utbildningar.
2. Utbildningen är erkänd av en regional
myndighet som har statens uppdrag att
godkänna utbildningar.
3. Utbildningen är erkänd av en etablerad
ackrediteringsorganisation.
4. Om det finns synnerliga skäl.
Första stycket gäller inte om den som har erkänt
eller ackrediterat en utbildning, saknar möjlighet eller
system för att regelbundet kontrollera efterlevnaden av
de kriterier som legat till grund för erkännandet eller
ackrediteringen.
Till 11 § meddelar CSN följande allmänna råd
För att anses vara etbalerad bör en
ackrediteringsorganisation
1. ha längre erfarenhet av
ackrediteringsverksamhet,
2. i sin bedömningsverksamhet verka helt
oberoende från de utbildningar som
bedöms, och
3. ackreditera mer än ett fåtal utbildningar.

Språkkurser på icke-akademisk nivå

Rubriken upphävs
12 §

Studiemedel för icke-akademiska språkkurser utanför
Norden lämnas endast till en studerande som har
grundläggande behörighet enligt 7 kap. 5–7 §§
högskoleförordningen (1993:100) eller enligt
punkterna 1–4 i övergångsbestämmelserna till
förordningen (1996:984) om ändring i
högskoleförordningen. Undantag från kravet på
grundläggande behörighet kan dock göras om det finns
särskilda skäl.

Paragrafen upphävs
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Från kravet på grundläggande behörighet
kan undantag även göras när det gäller
kunskaper i svenska språket för en utländsk
medborgare som har rätt till studiemedel enligt
1 kap. 4 § studiestödslagen (1999:1395).
Till 12 § första stycket meddelar CSN
följande allmänna råd

Runriken upphävs

Särskilda skäl att göra undantag från kravet på
grundläggande behörighet finns, om något av följande
villkor är uppfyllt:
1. Ansökan om studiemedel gäller studier på
annat språk än svenska, och den enda
orsaken till att den studerande inte har
grundläggande behörighet är att tillräckliga
kunskaper i svenska språket saknas.
2. Den studerande kan visa att han eller hon
har klarat den första terminen på den
utbildning som ansökan gäller med
godkända studieresultat enligt 4 kap. dessa
föreskrifter och allmänna råd.
3. Den studerande har slutfört en utländsk
akademisk utbildning som Universitets- och
högskolerådet har bedömt motsvarar en
svensk högskoleutbildning, och han eller hon
kan uppvisa kunskaper i engelska språket
motsvarande engelska kurs A i
gymnasieskolan.

Det allmänna rådet upphävs

12 a §
Språkkurser på icke-akademisk nivå utanför Norden
ska anses vara på eftergymnasial nivå.

Paragrafen upphävs
14 §

Studiemedel för en språkkurs lämnas endast för
studier i ett land där språket har officiell status.

Paragrafen upphävs
15 §

Studiemedel för en språkkurs i ett europeiskt språk
lämnas endast för studier i Europa. Undantag kan
dock göras för en studerande som är antagen till en
eftergymnasial utbildning utanför Europa och som
behöver läsa en kortare förberedande kurs i
undervisningsspråket i anslutning till denna
utbildning.

Paragrafen upphävs

17 §
Studiemedel lämnas inte för en språkkurs enligt den så
kallade naturmetoden eller liknande metoder.

Paragrafen upphävs

Utbildning inom hälso- och sjukvården

Rubriken upphävs
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18 §
För en utbildning för ett yrke som omfattas av 4 kap.
patientsäkerhetslagen (2010:659) lämnas studiemedel
endast om utbildningen kvalificerar den studerande att
genomgå den kompletterande utbildning som
Socialstyrelsen föreskriver och som utgör villkor för
legitimation eller rätt att använda en skyddad
yrkestitel utan att ha legitimation.
För utbildningar inom hälso- och sjukvården
som inte omfattas av lagen lämnas inte
studiemedel.

Paragrafen upphävs

Till 18 § meddelar CSN följande allmänna
råd

Rubriken upphävs

För en påbyggnadsutbildning utomlands till de
utbildningar som omfattas av 18 § bör studiemedel
lämnas endast om den studerande innan
påbyggnadsutbildningen påbörjas har fått legitimation,
har rätt att använda en skyddad yrkestitel eller har ett
särskilt förordnande att utöva yrket i Sverige.

Det allmänna rådet upphävs

Trafikflygarutbildning

Rubriken upphävs
19 §

Studiemedel för studier på en trafikflygarutbildning
utomlands lämnas endast för
1. de moment eller delmoment som ingår i en
utbildning som leder till en behörighet eller ett
certifikat enligt Joint Aviation Requirements
– Flight Crew Licence (JAR-FCL) eller
enligt Transportstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd, och
2. de delar av en utbildning som skulle ge rätt
till studiemedel på en motsvarande utbildning
i Sverige.

Paragrafen upphävs

Undantag från krav på heltidsstudier för
studier i länder utanför EES eller Schweiz

Särskilda skäl för deltidsstudier utanför

Till 3 kap. 21 § studiestödsförordningen
(2000:655) meddelar CSN följande allmänna
råd

Rubriken upphävs

Om en studerande på grund av sjukdom inte kan
bedriva studier på heltid, bör det anses finnas
särskilda skäl för att göra undantag från kravet på
heltidsstudier för studier i ett land utanför Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Schweiz.
Detsamma bör gälla för en studerande som endast har
ett mindre antal kurser kvar för att avsluta sin
utbildning. Dessa kurser får dock inte sammantaget
motsvara heltidsstudier under en studieperiod.

Det allmänna rådet upphävs

EES eller Schweiz
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Till 3 kap. 24 § andra stycket
studiestödsförordningen (2000:655) meddelar CSN
följande allmänna råd
Som särskilda skäl att lämna studiemedel för
deltidsstudier i ett land utanför EES och Schweiz
bör exempelvis räknas när en studerande
1. på grund av sjukdom inte kan bedriva
studier på heltid,
2. endast har ett mindre antal kurser kvar
för att avsluta sin utbildning och det inte
är möjligt att läsa dessa kurser på heltid,
3. måste läsa på deltid för att komma i fas
med sin utbildning efter bristande
studieresultat,
4. på grund av tillgodoräknande enbart kan
läsa på deltid, eller
5. utanför ordinarie läsår läser kurser på
deltid som ingår i hans eller hennes
examen

Studielån

Rubriken upphävs
22 §

Studielån lämnas med de belopp som anges för varje
land i bilaga 4.
Studielån för distansstudier vid en läroanstalt
utanför Sverige lämnas med de belopp som gäller för
det land där den studerande är bosatt.

Paragrafen upphävs.

Intyg om att en viss utbildning kan ge rätt till studiemedel
23 §
En studerande kan få ett intyg med innebörden att en viss utbildning, som CSN eller Universitets- och
högskolerådet har bedömt ha en godtagbar standard, kan ge rätt till studiemedel enligt dessa
bestämmelser. Intyget är dock tidsbegränsat.
Utbytesprogram
24 §
För att studierna ska betraktas som ett
utbytesprogram på eftergymnasial nivå, krävs det att
1. den svenska läroanstalten har träffat ett
avtal med den utländska läroanstalten om
ett utbyte av studerande, och
2. den svenska läroanstalten på förhand intygar
att studierna i sin helhet kan tillgodoräknas
som en del i den studerandes utbildning vid
läroanstalten.

Paragrafen upphävs
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Till 3 kap. 24 a § andra stycket
studiestödsförordningen (2000:655) meddelar CSN
följande allmänna råd
Med utbytesprogram bör avses ett program
som innebär att det finns ett avtal om utbyte
av studerande mellan två läroanstalter i olika
länder, och att den utskickande läroanstalten
på förhand intygar att studierna inom
programmet i sin helhet kan tillgodoräknas
som en del i den studerandes utbildning vid
den läroanstalten.
Fastställd studietid för vissa länder
25 §
Den tid som studiemedel kan lämnas för
studier utomlands beräknas, om inte annat
anges i andra stycket, i enlighet med 3 kap. 5 §
studiestödslagen (1999:1395), 3 kap. 4 §
studiestödsförordningen (2000:655) och
2 kap. 2 och 3 §§ dessa föreskrifter och
allmänna råd. För vissa länder där
läsårsstuderande och terminsstuderande vid
högskole- och universitetsutbildningar följer
den ordinarie terminsindelningen har CSN
särskilt föreskrivit vad som anses ingå i en
normal kursplan (fastställd studietid). De
utbildningssystem där fastställda studietider får
tillämpas framgår av 26 och 27 §§.

Den tid som studiemedel kan lämnas för
utlandsstudier beräknas, om inte annat anges i
andra stycket, i enlighet med 3 kap. 5 §
studiestödslagen (1999:1395), 3 kap. 4 §
studiestödsförordningen (2000:655) och
2 kap. 2 och 3 §§ dessa föreskrifter och
allmänna råd. För vissa länder där
läsårsstuderande och terminsstuderande vid
högskole- och universitetsutbildningar följer
den ordinarie terminsindelningen har CSN
särskilt föreskrivit vad som anses ingå i en
normal kursplan (fastställd studietid). De
utbildningssystem där fastställda studietider
får tillämpas framgår av 26 och 27 §§.
26 §

För nedanstående länder där läsåret har två terminer är den fastställda studietiden följande:
1. Australien 19 och 19 veckor
2. Danmark 21 och 21 veckor
3. Grekland 18 och 20 veckor
4. Italien 21 och 21 veckor
5. Kanada 16 och 16 veckor
6. Nederländerna 20 och 21 veckor
7. Norge 19 och 22 veckor
8. Polen 17 och 20 veckor
9. Spanien 19 och 20 veckor
10. Tyskland 21 och 21 veckor
11. Österrike 21 och 21 veckor.
27 §
För Storbritannien är den fastställda studietiden för läsåret vid helårsstudier och tvåterminssystem totalt 39
veckor, och vid treterminssystem 13, 13 och 13 veckor.
För USA är den fastställda studietiden för läsåret vid semesterplan 17 och 17 veckor, vid quarterplan
13, 13 och 13 veckor och vid trimesterplan 15, 15 och 15 veckor.
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15 kap. Ansökan och beviljning
Bestämmelser i lag och förordning
1§
Bestämmelser om ansökan med mera finns i 3 kap. 29 § studiestödslagen (1999:1395), samt i 3 kap. 36–37
§§ studiestödsförordningen (2000:655).
Ansökan och ansökningsblanketter
2§
Ansökan om studiemedel ska göras på den manuella eller elektroniska blankett som CSN bestämmer. Vid
elektronisk överföring ska den webbplats på internet som CSN anvisar användas.
Elektronisk ansökan
2a§
Ansökan om studiemedel får göras elektroniskt om den studerande är myndig och inte har en förvaltare
enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
2b§
En elektronisk ansökan om studiemedel ska skrivas under med hjälp av en e-legitimation som
1. uppfyller kraven i avsnitt 5.9 Grundläggande vägledning för myndigheternas användning av elegitimationer och elektroniska underskrifter (e-nämnden 04:02) i dess lydelse den 23 maj 2005,
och
2. har utfärdats av någon av dem som anges i bilaga 6.

Medgivande
2c§
Den studerande ska i ansökan om studiemedel för
studier vid en läroanstalt utomlands lämna ett
medgivande att läroanstalten, till CSN, får lämna
uppgifter om den studerandes
1. antagning,
2. studieaktivitet,
3. undervisningsavgifter, och
4. studieresultat
Ansökan om tilläggsbidrag eller studielån

Ansökan om studielån
3§

Utöver tidigare beviljat studiebidrag får
tilläggsbidrag och studielån lämnas för mer än
fyra veckor före den kalendervecka då ansökan
kom in till CSN, dock tidigast från och med
beviljningsperiodens början. Detta gäller under
förutsättning att ansökan kommer in senast
den sista dagen i beviljningsperioden.

Utöver tidigare beviljat studiebidrag får
studielån lämnas för mer än fyra veckor före
den kalendervecka då ansökan kom in till
CSN, dock tidigast från och med
beviljningsperiodens början. Detta gäller
under förutsättning att ansökan kommer in
senast den sista dagen i beviljningsperioden.
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Beviljning
5§
Studiemedel kan beviljas för högst 52 kalenderveckor i
taget.

Med ett år i sänder i 3 kap. 37 §
studiestödsförordningen (2000:655) avses en period
om högst 53 kalenderveckor i taget.

Ansökan om studiebidrag
6§
En studerande som inte har ansökt om studiebidrag för samtliga kalenderveckor som ingår i
beviljningsperioden kan senare beviljas ett sådant bidrag för resterande veckor, även för mer än fyra
veckor före den kalendervecka då ansökan kom in till CSN. Detta gäller under förutsättning att ansökan
kommer in senast den sista dagen i beviljningsperioden.
Utländska medborgare
7§
När en studerande som inte är svensk medborgare första gången ansöker om studiemedel, ska han eller
hon lämna uppgifter om sina förhållanden på den manuella eller elektroniska blankett som CSN
bestämmer.
En sådan blankett ska även lämnas in
1. om den studerandes förhållanden har ändrats och om de ändrade förhållandena kan påverka
rätten till studiemedel,
2. om den studerande efter den senaste prövningen har varit utanför Sverige i mer än sex månader,
3. om den studerande tidigare har fått ett tidsbegränsat beslut enligt EU-rätten,
4. om den studerande ska studera utomlands på något annat än ett utbytesprogram, eller
5. om CSN begär det.

16 kap. Utbetalning
Bestämmelser i lag och förordning
1§
Bestämmelser om utbetalning av studiemedel finns i 3 kap. 30 § studiestödslagen (1999:1395), samt i 3
kap. 39 § studiestödsförordningen (2000:655).

Månadsvis utbetalning m.m.

Förskottsvis utbetalning varje månad
1a§
Bestämmelser om att utbetalning av studiemedel vid
studier i Sverige sker förskottsvis varje månad finns i
3 kap. 39 § studiestödsförordningen (2000:655).
Vid utlandsstudier sker utbetalning av
studiemedel förskottsvis varje månad, om inte annat
följer av 4 a §.
Vad en förskottsvis utbetalning varje månad får
omfatta
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2§
Med undantag av den första utbetalningen för
en studiestödsperiod betalas studiemedel ut den
25 i månaden. Om denna dag inte är en
bankdag, görs utbetalningen närmast
föregående bankdag.

En utbetalning avser i regel studiemedel för fyra
veckor, men den kan även omfatta ett annat antal
veckor i början och slutet av en studiestödsperiod.
Särskilda bestämmelser om den första utbetalningen i
en studiestödsperiod finns i 16 kap. 3 §.
3§

En utbetalning gäller i regel studiemedel för fyra
veckor, men den kan även omfatta ett annat antal
veckor i början och slutet av en studiestödsperiod.
Bestämmelser om detta finns i 16 kap. 10 §.
Om utbetalningen gäller studier utomlands
eller om det finns särskilda skäl, får en
utbetalning göras för en annan tidsperiod än
vad som framgår av första stycket.

Den första utbetalningen i en studiestödsperiod avser
studiemedel för minst tre veckor.
Om det återstår två eller färre veckor till nästa
ordinarie utbetalningsdag, görs både den första och
den andra utbetalningen samtidigt.
Antal veckor
till och med
den kalendervecka då
nästa
ordinarie
utbetalningsdag är
planerad
1
2
3
4
5

Antal veckor
som första
utbetalningen
omfattar

Utbetalning
görs även vid
nästföljande
ordinarie
utbetalningsdag

5
6
3
4
5

Nej
Nej
Ja
Ja
Ja

Till 3 § meddelar CSN följande allmänna råd

Rubriken upphävs

Till en studerande som ska göra en studieresa
eller liknande utomlands kan studiemedel
betalas ut förskottsvis för en längre period än
enligt huvudregeln, om han eller hon annars
skulle ha svårigheter att få tillgång till
pengarna. De regler som gäller för tidpunkten
för utbetalning och studieförsäkran för
utlandsstudier kan tillämpas även i dessa fall.

Det allmänna rådet upphävs

Tidpunkt för en utbetalning som sker förskottsvis
varje månad
Om en utbetalning gäller studier utomlands,
får beviljat belopp för en studiestödsperiod
betalas ut vid ett och samma tillfälle. En
utbetalning får dock gälla studiemedel för högst
26 veckor. Om utbetalningen gäller
merkostnadslån för undervisningsavgift eller
försäkringspremie och det finns särskilda skäl,
får utbetalningen omfatta en längre tid.

4§

Med undantag av den första utbetalningen för en
studiestödsperiod betalas studiemedel ut den 25:e i
månaden. Om denna dag inte är en bankdag, görs
utbetalningen närmast föregående bankdag.
Studiestödsperiodens första utbetalning görs
tidigast den första dagen i studiestödsperioden. Om
studiemedel betalas ut på annat sätt än förskottsvis
varje månad enligt 4 a §, kan utbetalning dock
göras tidigast tre veckor före studiestödsperiodens
början.
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När studiemedel kan betalas ut på annat
sätt än förskottsvis varje månad
Studier i Sverige
Till 3 kap. 39 § studiestödsförordningen
(2000:655) meddelar CSN följande allmänna råd
Särskilda skäl att betala ut studiemedel i form av
merkostnadslån på annat sätt än förskottsvis varje
månad bör anses finnas om den studerande kan visa
att han eller hon, före den tidpunkt studiemedel
annars skulle ha betalats ut, måste bekosta sådant
som lånet är avsett att täcka.
I övrigt bör särskilda skäl att betala ut
studiemedel på annat sätt än förskottsvis varje
månad exempelvis anses finnas om den studerande
annars skulle ha svårigheter att få tillgång till
pengarna.
Utlandsstudier

4a§
Vid utlandsstudier får studiemedel i form av
merkostnadslån betalas ut på annat sätt än
förskottsvis varje månad om den studerande kan visa
att han eller hon, före den tidpunkt studiemedel
annars skulle ha betalats ut, måste bekosta sådant
som lånet är avsett att täcka.
Studiemedel får även betalas ut på annat sätt, om
det finns särskilda skäl.
Till 4 a § meddelar CSN följande allmänna råd
Särskilda skäl att betala ut studiemedel på annat
sätt än förskottsvis varje månad bör exempelvis
anses finnas om den studerande annars skulle ha
svårigheter att få tillgång till pengarna.

Första utbetalning
Den studerande kan få den första utbetalningen för
studiestödsperioden så snart han eller hon har påbörjat
studierna och en studieförsäkran kommit in till CSN
enligt 6 §. Utbetalningen får dock göras tidigast den
första dagen i studiestödsperioden.
Om utbetalningen avser studier utomlands
eller om det finns särskilda skäl, får
utbetalningen göras innan den studerande har
påbörjat studierna, dock tidigast tre veckor före
studiestödsperiodens början.
Till 5 § meddelar CSN följande allmänna råd

Rubriken upphävs
5§

Vid utlandsstudier får en utbetalning av studiemedel
på annat sätt än förskottsvis varje månad enligt
4 a § omfatta högst 26 veckor. En utbetalning av
merkostnadslån på annat sätt än förskottsvis varje
månad får dock vid sådana studier omfatta högst 53
veckor.

Rubriken upphävs
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Till en studerande som ska göra en studieresa
eller liknande utomlands kan studiemedel
betalas ut före studieperiodens början, om han
eller hon annars skulle ha svårigheter att få
tillgång till pengarna.

Det allmänna rådet upphävs

Studieförsäkran m.m.

Villkor för utbetalning
Studier i Sverige
6§

En studieförsäkran ska, om inte annat följer av 7–9
§§, innehålla
1. en försäkran av den studerande om att
studierna har påbörjats och att han eller hon
avser att studera vid den läroanstalt och
utbildning samt under den tid och i den
studieomfattning som studiemedel har
beviljats för, och
2. läroanstaltens intygande om vilken
utbildning som den studerande har påbörjat
och registrerat sig på samt uppgifter om
utbildningens studieomfattning och tid.
CSN kan komma överens med en
läroanstalt om att uppgifterna enligt andra
punkten inte behöver lämnas via den
studerande, utan att de kan lämnas direkt till
CSN så snart den studerande har registrerat
sig på utbildningen.

Vid studier i Sverige kan den studerande få den
första utbetalningen i en studiestödsperiod när en
studieförsäkran enligt 7 § har kommit in till CSN.
Den studerande kan dock få en utbetalning av
merkostnadslån för undervisningsavgifter som avser
flera studiestödsperioder, när en studieförsäkran för
den första av dessa perioder har kommit in till CSN.

7§
En studieförsäkran för studier utomlands får
göras tidigast sex veckor före
studiestödsperiodens början. Den studerande
ska då i stället för att försäkra att han eller
hon har påbörjat studierna enligt 6 § första
punkten försäkra att han eller hon avser att
påbörja studierna. Detsamma gäller för en
studieförsäkran som har lämnats av en
studerande som med hänsyn till särskilda skäl
kan få en utbetalning tre veckor före
studieperiodens början.

En studieförsäkran för studier i Sverige enligt 6 §
ska innehålla
1. en försäkran av den studerande om att
studierna har påbörjats och att han eller
hon avser att studera vid den läroanstalt
och utbildning samt under den tid och i den
studieomfattning som studiemedel har
beviljats för, och
2. läroanstaltens intygande om vilken
utbildning som den studerande har
påbörjat och registrerat sig på samt
uppgifter om utbildningens
studieomfattning och tid.
CSN kan komma överens med en läroanstalt om
att uppgifterna enligt andra punkten inte behöver
lämnas via den studerande, utan att de kan lämnas
direkt till CSN så snart den studerande har
registrerat sig på utbildningen.
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Utlandsstudier
8§
Även om läroanstalten inte har lämnat de uppgifter
om den studerande som krävs enligt 6 § andra
punkten, får den första utbetalningen för
beviljningsperioden i vissa fall ändå göras under
förutsättning att det är styrkt att den studerande är
antagen till utbildningen.
Till en studerande utomlands kan en utbetalning
även göras utan läroanstaltens intygande, om den
föregående studieperioden har avslutats med tillräckligt
studieresultat för samma utbildning som han eller hon
fått studiemedel för.
Om en utbetalning görs enligt första och
andra stycket utan att läroanstalten har
lämnat uppgifter enligt 6 § andra punkten,
måste dessa uppgifter lämnas inför nästa
utbetalning inom samma beviljningsperiod.

Vid utlandsstudier kan den studerande få den första
utbetalningen i en studiestödsperiod när en
studieförsäkran enligt 9 § har kommit in till CSN.
Den studerande kan dock få en utbetalning av
merkostnadslån som avser flera studiestödsperioder,
när en studieförsäkran för den första av dessa
perioder har kommit in till CSN.
En studieförsäkran enligt de första och andra
styckena får lämnas tidigast fyra veckor före
studiestödsperiodens början.

9§
Om en beviljningsperiod gäller studier utomlands och
omfattar fler än två studiestödsperioder, får den
studerandes studieförsäkran för den andra
studiestödsperioden även omfatta den tredje
studiestödsperioden.

En studieförsäkran för utlandsstudier enligt 8 § ska
innehålla
1. en försäkran av den studerande om att han
eller hon avser att studera vid den
läroanstalt och utbildning samt under den
tid och i den studieomfattning som
studiemedel har beviljats för, och
2. läroanstaltens intygande om att den
studerande är registrerad för de studier för
vilka studiemedel har beviljats.
En studieförsäkran avseende den första, tredje och
femte studiestödsperioden i en beviljningsperiod ska
dock innehålla läroanstaltens intygande enligt första
stycket 2, endast om det finns behov av det.
Till 9 § andra stycket meddelar CSN följande
allmänna råd
Det bör anses finnas behov av att ställa krav på
läroanstaltens intygande om den studerande tidigare
har fått studiemedel för utlandsstudier felaktigt eller
med för högt belopp.

Antal veckor per utbetalning

Rubriken upphävs
10 §

En utbetalning gäller studiemedel för minst tre veckor.
Om det återstår två eller färre veckor till nästa
ordinarie utbetalningsdag, görs både den första och den
andra utbetalningen samtidigt.

Paragrafen upphävs
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Antal veckor
till och med
den kalendervecka då
nästa
ordinarie
utbetalningsdag är
planerad
1
2
3
4
5

Antal veckor
som första
utbetalningen
omfattar

Utbetalning
görs även vid
nästföljande
ordinarie
utbetalningsdag

5
6
3
4
5

Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Utbetalningssätt
11 §

Studiemedlen sätts in på det konto som den
studerande har meddelat CSN:s
betalningsförmedlande bank.
Om den studerande inte har
meddelat banken vilket konto som
utbetalningen ska sättas in på, görs
utbetalningen på ett särskilt
utbetalningskort som ska lösas in på
banken.
För en studerande med en utländsk adress
görs utbetalningen endast undantagsvis på
annat sätt än till ett konto i en svensk bank.

Studiemedlen sätt in på det konto som
den studerande har meddelat CSN:s
betalningsförmedlande bank.
Om den studerande inte har
meddelat banken vilket konto som
utbetalningen ska sättas in på, görs
utbetalningen på ett särskilt
utbetalningskort som ska lösas in på
banken.
En utbetalning får göras på annat sätt än enligt
första och andra styckena, om den studerande inte
kan få ett konto i en svensk bank och dessutom
1. saknar ett svenskt personnummer,
2. inte är folkbokförd i Sverige, eller
3. befinner sig utomlands.

Till 11 § meddelar CSN följande allmänna råd

Rubriken upphävs

En studerande som studerar utomlands kan få
utbetalningen på annat sätt än till ett konto i en
svensk bank. CSN kan besluta om ett annat
utbetalningssätt, om den studerande inte har meddelat
ett konto i en svensk bank till CSN och om han eller
hon redan rest till studieorten. Den studerande får då
själv betala de kostnader som uppstår för
utbetalningen. Avgörander för om utbetalningen kan
göras på annat sätt är om det kan säkerställas att den
görs till rätt person.

Det allmänna rådet upphävs
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Returnerad utbetalning
12 §
En utbetalning som har gjorts genom utbetalningskort och som den studerande inte kvitterat ut inom 60
dagar returneras från banken. En returnerad utbetalning betraktas som icke-utbetald.
17 kap. Återbetalning av icke-önskat studiemedel
2§
Studiemedel får betalas tillbaka enligt 6 kap. 2
§ studiestödslagen (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 endast gälla studiemedel för
studier utomlands som gäller tid efter
studieavbrottet.

Studiemedel får betalas tillbaka enligt 6 kap. 2
§ studiestödslagen (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 endast gälla studiemedel för
utlandsstudier som gäller tid efter
studieavbrottet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
1. Denna författning träder i kraft den 1 juni 2015.
2. De nya bestämmelserna i 3 kap., 4 kap., 8 kap. 7, 7 a §, 9-10, 12, 14 och 17 §§, 12
kap. 6-6 b §§, 15 kap. 3 § samt de allmänna råden till 3 kap. 23 § studiestödslagen
(1999:1395) ska tillämpas från och med den 1 juni 2015.
3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för beslut om merkostnadslån enligt 8 kap.
11 § som har meddelats före ikraftträdandet.
4. Övriga bestämmelser tillämpas för studieperioder som inleds efter den 1 juli 2015,
om ansökan om studiemedel har kommit in till Centrala studiestödsnämnden efter
ikraftträdandet och den studerande inte redan har beviljats studiemedel för samma
period enligt äldre föreskrifter.
5. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för studieperioder som inte omfattas av 3.
6. Bestämmelserna i 8 kap. 11 a§ och 12 kap. 3-5 och 6 c § ska dock inte tillämpas
efter ikraftträdandet.
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Bilaga 4
Nuvarande lydelse

Studielån vid studier utomlands
Ordinarie studielån enligt 12 kap. 22 § och merkostnadslån för en tur-och-retur-resa från Sverige till
studielandet enligt 8 kap. 12 § kan lämnas med högst det belopp som anges i tabellen nedan.
För ett land som inte finns med i tabellen fastställs ett belopp för studielån respektive
merkostnadslån för resa efter prövning i varje enskilt fall.
Studieland

Ordinarie studielån
per kalendervecka,
kronor

Merkostnadslån för
resa, kronor

Albanien

1 100

4 000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Österrike

1 450

1 400

I beloppen för resa ingår kostnader för anslutningsresor i Sverige och i studielandet.

Föreslagen lydelse

Merkostnadslån för resor vid utlandsstudier
Merkostnadslån för en tur- och returresa från Sverige till det geografiska område där studierna bedrivs
enligt 8 kap. 12 § kan lämnas med högst det belopp som anges i tabellen nedan
För resor till ett geografiskt område som inte finns med i tabellen fastställs ett belopp för
merkostnadslån för resa efter prövning i varje enskilt fall
Studieland

Merkostnadslån för
resa, kronor

Albanien

4 000

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Österrike

1 400

I beloppen ingår kostnader för anslutningsresor i Sverige och i studielandet.

