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Lag
om ändring i studiestödslagen (1999:1395);

Utkom från trycket
den 11 juni 2001

utfärdad den 23 maj 2001.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om studiestödslagen
(1999:1395)
dels att 3 kap. 9 och 19 §§, 4 kap. 14 §, 5 kap. 1 § samt punkterna 1, 2 och
5 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna skall ha följande lydelse,
dels att det i övergångsbestämmelserna skall införas tre nya punkter, 2 a,
3 a och 5 a, av följande lydelse.

3 kap.
9 § Trots vad som anges i 8 § är rätten till studiemedel i form av studielån
begränsad till sammanlagt högst det antal veckor som anges nedan från och
med det kalenderår då den studerande fyller 41 år.
Det antal veckor som den studerande tidigare har haft studielån skall räknas in i det sammanlagda antalet veckor. Detta gäller dock inte studielån
som har lämnats för
1. studier på grundskolenivå,
2. studier i någon annan sådan utbildning som avses i 2 § andra stycket
– till den del som lånet har skrivits av med stöd av 4 kap. 22 §, eller
– om lånet har lämnats samtidigt med ett högre bidrag enligt 3 kap. 13 §,
till den del som lånet annars skulle ha gett rätt till avskrivning med stöd av
4 kap. 22 §.
Om den studerande inte har fått studielån under en sammanhängande period skall rätten till fortsatta studielån bedömas med beaktande av den studerandes ålder vid den nya studiemedelsperiodens början. Regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vad som
skall anses vara en sammanhängande period.
Ålder som uppnås
under kalenderåret

Antal veckor

41 år
42 år
43 år
44 år
45 år

220
200
180
160
140
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46 år
47 år
48 år
49 år
50 år

120
100
80
60
40

19 § Som den studerandes inkomst under ett kalenderhalvår enligt 16 §
räknas vad som hänför sig till det halvåret av den studerandes överskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital vid taxeringen för kalenderåret.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om hur inkomsten skall räknas för studerande som inte taxeras
för sin huvudsakliga inkomst i Sverige.
Ett beslut om studiemedel skall grunda sig på den uppgift om beräknad inkomst som den studerande lämnar i ansökan om studiemedel.

4 kap.
14 § Årsbeloppet får sättas ned till fem procent av låntagarens inkomst.
Som inkomst räknas det belopp som utgör summan av låntagarens överskott
i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och kapital under betalningsåret.
Detta gäller dock endast till och med det kalenderår då låntagaren fyller
49 år.
Från och med det kalenderår då låntagaren fyller 50 år får årsbeloppet sättas ned till sju procent av den i första stycket angivna inkomsten. Tillägg till
inkomsten får göras för förmögenhet enligt grunder som regeringen bestämmer.
Nedsättning får ske endast om årsbeloppet beräknat enligt första och
andra styckena understiger årsbeloppet beräknat enligt 8–11 §§ med minst
tre procent av prisbasbeloppet.
Årsbeloppet får sättas ned till noll, om årsbeloppet beräknat enligt första
och andra styckena understiger fem procent av prisbasbeloppet.

5 kap.
1 § Om en studerande har fått studiemedel felaktigt eller med för högt belopp på grund av att summan av hans eller hennes överskott i inkomstslagen
tjänst, näringsverksamhet och kapital vid taxeringen överstigit den inkomst
som lagts till grund för beräkningen av studiemedel, skall det som betalats ut
för mycket krävas tillbaka. Belopp som understiger en viss av regeringen
fastställd gräns, skall dock inte krävas tillbaka.
Om någon i annat fall än som avses i första stycket genom oriktiga uppgifter eller genom att inte fullgöra sin uppgifts- och anmälningsskyldighet
eller på något annat sätt har orsakat att studiehjälp eller studiemedel lämnats
felaktigt eller med för högt belopp, skall det som betalats ut för mycket krävas tillbaka. Detsamma gäller om någon på annat sätt fått studiestöd felaktigt eller med för högt belopp och insett eller borde ha insett detta.
Om det finns synnerliga skäl, får ett krav på återbetalning enligt första eller andra stycket helt eller delvis efterges.
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1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001, då studiestödslagen (1973:349)
och lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa skall upphöra att gälla. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om studiestöd
som avser tid före ikraftträdandet. Vad som sägs om inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital i 4 kap. 21 §, 8 kap. 4 § och 9 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349) samt i punkten 2 f i övergångsbestämmelserna till lagen (1988:877) om ändring i nämnda lag, skall dock från och med taxeringsåret 2002 i stället avse överskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet
och kapital.
2. Till en studerande som före den 1 juli 2001 har påbörjat en utbildning
och för den utbildningen beviljats särskilt vuxenstudiestöd enligt studiestödslagen (1973:349) eller särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa enligt lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa får sådant studiestöd på ansökan av den studerande lämnas enligt äldre bestämmelser under den tid som den studerande kan behöva för att slutföra studierna, dock
längst till och med den 30 juni 2003. Om studiestöd lämnas enligt äldre bestämmelser, skall dessa även i övrigt tillämpas på studiestödet. Bestämmelserna om samordning i 3 kap. 25 § i den nya lagen skall tillämpas på ett motsvarande sätt i fråga om studiemedel enligt den nya lagen och särskilt vuxenstudiestöd. Detsamma gäller bestämmelserna om avräkning i 7 kap. 20 § i
den gamla lagen i fråga om studiemedel enligt den nya lagen och särskilt
vuxenstudiestöd eller särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa.
2 a. Till en studerande som före den 1 juli 2001 påbörjar en utbildning och
för den utbildningen beviljas korttidsstudiestöd eller internatbidrag enligt
studiestödslagen (1973:349) får sådant studiestöd på ansökan av den studerande lämnas enligt äldre bestämmelser under den tid som den studerande
kan behöva för att slutföra studierna, dock längst till och med den 31 augusti
2001. Om studiestöd lämnas enligt äldre bestämmelser, skall dessa även i
övrigt tillämpas på studiestödet.
3 a. Utan den tidsbegränsning som anges i punkt 3 får studiemedel lämnas
enligt bestämmelserna i 4 kap. 8 § första stycket i den gamla lagen för att en
studerande skall kunna slutföra studierna, utan hinder av bestämmelserna i
3 kap. 8–10 §§ i den nya lagen. Detta gäller dock bara, om den studerande
– före den 1 juli 2001 har påbörjat en högskoleutbildning och för den utbildningen beviljats studiemedel enligt studiestödslagen (1973:349), och
– innan högskoleutbildningen påbörjades har beviljats studiemedel för andra högskolestudier.
5. Om en studerande har beviljats studiemedel eller särskilt vuxenstudiestöd enligt studiestödslagen (1973:349) eller särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa enligt lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
skall den tid som studiestöd har beviljats för räknas in vid bedömningen av
om studiemedel får lämnas enligt 3 kap. 8–10 §§ i den nya lagen. Vid bedömningen av om studielån får lämnas enligt 3 kap. 9 § i den nya lagen skall
de särskilda bestämmelserna i 5 a tillämpas. Tid enligt den gamla lagen skall
räknas om till motsvarande antal veckor enligt den nya lagen.
5 a. Vid bedömningen av om studielån får lämnas enligt 3 kap. 9 § i den
nya lagen, skall trots vad som sägs i punkten 5 inte räknas in studielån och
återbetalningspliktiga studiemedel som har beviljats för
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1. studier på grundskolenivå,
2. studier i någon annan sådan utbildning som avses i 4 kap. 2 § eller
7 kap. 1 § i den gamla lagen, om utbildningen ger grundläggande eller särskild behörighet för grundläggande högskoleutbildning
– till den del som lånet har skrivits av med stöd av 8 kap. 11 § i den gamla
lagen, eller
– om studielånen eller de återbetalningspliktiga studiemedlen har lämnats
som särskilt vuxenstudiestöd eller särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa, till
den del som lånet annars skulle ha gett rätt till avskrivning enligt 8 kap. 11 §
i den gamla lagen.
På regeringens vägnar
THOMAS ÖSTROS
Gudmund Toijer
(Utbildningsdepartementet)
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