Svensk författningssamling
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Förordning
om ändring i studiestödsförordningen (2000:655);

Utkom från trycket
den 12 juni 2001

utfärdad den 31 maj 2001.
Regeringen föreskriver i fråga om studiestödsförordningen (2000:655)
dels att 2 kap. 1 och 22 §§, 3 kap. 1, 8 och 12 §§, 6 kap. 13 och 14 §§ samt
bilagan till förordningen skall ha följande lydelse,
dels att det i övergångsbestämmelserna skall införas två nya punkter, 2 a
och 5, av följande lydelse.

2 kap.
1 § Studiehjälp får lämnas till studerande vid de läroanstalter och utbildningar som anges i avdelning A i bilagan till denna förordning.
Centrala studiestödsnämnden får efter samråd med Folkbildningsrådet
meddela närmare föreskrifter om vilka utbildningar på folkhögskola som ger
rätt till studiehjälp enligt avdelning A 1 respektive A 2 i bilagan.
Det finns särskilda bestämmelser om studier utomlands i 15–17 §§.
22 § Studiehjälp får inte lämnas för tid då den studerande
1. får aktivitetsstöd för att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program, eller
2. tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv- eller yrkesofficer.

3 kap.
1 § Studiemedel får lämnas till studerande vid de läroanstalter och utbildningar som anges i bilagan till denna förordning. För studier vid de läroanstalter och utbildningar som anges i avdelning A 1 och A 2 i bilagan får studiemedel dock lämnas först från och med det andra kalenderhalvåret det år
då den studerande fyller 20 år.
Centrala studiestödsnämnden får efter samråd med Folkbildningsrådet
meddela närmare föreskrifter om vilka utbildningar på folkhögskola som ger
rätt till studiemedel enligt avdelning A 1, A 2 respektive B 1 i bilagan.
Det finns särskilda bestämmelser om studier utomlands i 20–25 §§.
8 § Studietiden skall anses som en sammanhängande period enligt 3 kap.
9 § studiestödslagen (1999:1395) även om den studerande har gjort ett avbrott i studierna under högst ett år på grund av sjukdom eller någon annan
jämförbar oförutsedd händelse.
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Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter för tilllämpningen av 3 kap. 9 § studiestödslagen om rätten till studielån från och
med det kalenderår då den studerande fyller 41 år.
12 § Tilläggslån enligt 3 kap. 14 § studiestödslagen (1999:1395) får lämnas till en studerande som under de tolv månaderna närmast före studiernas
början har haft en inkomst som uppgått till minst 415 procent av det prisbasbelopp som gäller det år då studierna påbörjas. Som inkomst räknas det belopp som utgör summan av den studerandes överskott i inkomstslagen tjänst
och näringsverksamhet.
Tilläggslån får lämnas bara för studier vid en läroanstalt i Sverige.

6 kap.
13 § Allmän försäkringskassa skall till Centrala studiestödsnämnden eller
Överklagandenämnden för studiestöd lämna uppgift om
1. sådan sjukperiod enligt 3 kap. 26 § i denna förordning som har godkänts av kassan,
2. sådan sjukpenning eller ersättning som avses i 4 kap. 12 § i denna förordning,
3. aktivitetsstöd under ett arbetsmarknadspolitiskt program.
14 § Ett beslut av Centrala studiestödsnämnden om studiestöd i ett ärende
enligt studiestödslagen (1999:1395) eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos Överklagandenämnden för studiestöd. Detta gäller dock inte beslut i ärenden om återbetalning av studielån.
Av 6 kap. 10 § studiestödslagen framgår att sådana beslut i stället får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Centrala studiestödsnämndens eller Högskoleverkets beslut enligt 3 kap.
23 § i frågan om en utbildning kan anses ha en godtagbar standard får inte
överklagas.
2 a. Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter för
tillämpningen av punkten 5 a i övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395).
5. Föreskrifterna i bilagan skall i fråga om Luftfartsverkets flygledarutbildning tillämpas på utbildning som påbörjats den 1 januari 2001 eller senare.
På regeringens vägnar
THOMAS ÖSTROS
Gudmund Toijer
(Utbildningsdepartementet)
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Förteckning över de läroanstalter och utbildningar vid vilka studiestöd kan lämnas
Avdelning A
Ålder
I avdelning A anges de läroanstalter och utbildningar vid vilka studiestöd
kan lämnas i form av
– studiehjälp till och med det första kalenderhalvåret det år då den studerande fyller 20 år (jfr 2 kap. 1 §), eller
– studiemedel från och med det andra kalenderhalvåret det år då den studerande fyller 20 år (jfr 3 kap. 1 §).
För de utbildningar som anges i avdelning A 3 får dock studiestöd i form
av studiemedel lämnas även före 20 års ålder (jfr 3 kap. 1 §).
Det högre bidragsbeloppet
Studier vid de läroanstalter och utbildningar som anges i avdelning A 1 kan
ge rätt till det högre bidragsbeloppet för grundskole- eller gymnasiestudier
(jfr 3 kap. 9 §).
Avskrivning av lån
Studier vid de läroanstalter och utbildningar som anges i avdelning A 1 och
A 3 kan ge rätt till avskrivning av studielån (jfr 4 kap. 9 §).
Tid som studiemedel får lämnas för
För studier vid de läroanstalter och utbildningar som anges i avdelning A får
studiemedel lämnas vid studier på heltid under högst den tid som anges i
3 kap. 8 § andra och tredje styckena studiestödslagen (1999:1395).
A1
Engelskspråkig gymnasial utbildning i Stockholms kommuns regi
Folkhögskola, utbildning på grundskolenivå och utbildning som motsvarar gymnasial vuxenutbildning i kommunal vuxenutbildning (komvux)
Grännaskolan, gymnasial utbildning vid riksinternatskolan
Gymnasieskola, fristående, i fråga om utbildningar för vilka skolan förklarats berättigad till bidrag enligt 9 kap. 8 § skollagen (1985:1100) eller blivit ställd under statlig tillsyn
Gymnasieskola, kommunal
Internationell gymnasieutbildning för International Baccalaureate (IB)
Kommunal och statlig vuxenutbildning, utom påbyggnadsutbildning och
uppdragsutbildning
Liber Hermods skola, utbildning på gymnasial nivå samt utbildning för
vuxna på grundskolenivå
Lundsbergs skola, gymnasial utbildning vid riksinternatskola
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Lycée Français Saint-Louis, utbildning på gymnasial nivå
Mullsjö kommun, samhällsvetenskapsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet
Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, gymnasial utbildning vid riksinternatskolan och internationell gymnasial utbildning
Torsås kommun, distansundervisning på gymnasial nivå enligt förordningen (1992:1261) om distansundervisning på gymnasial nivå i Torsås
Tyska skolan, utbildning på gymnasial nivå
A2
Danshögskolan, preparandkurs
Folkhögskola, annan utbildning än sådan som anges i A 1 och B 1
Förberedande dansutbildning i grundskolan
Gammelkroppa skogsskola, arbetsledarfortbildning
Kommunal och statlig vuxenutbildning, påbyggnadsutbildning som inte
är uppdragsutbildning
Kompletterande utbildningar som enligt förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar har förklarats berättiga till studiestöd enligt avdelning A
Samernas utbildningscentrum
Statens räddningsverk, utbildning till utryckningsledare deltid samt tekniker och ingenjörer
Sveriges lantbruksuniversitet, hovslagarskola och seminörutbildning
Öster-Malma jaktvårdsskola
A3
Statliga universitet och högskolor, utbildning enligt förordningen
(1992:819) om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor
Avdelning B
Ålder
I avdelning B anges de läroanstalter och utbildningar vid vilka studiestöd
kan lämnas i form av studiemedel utan den åldersbegränsning som gäller för
avdelning A 1 och A 2 (jfr 3 kap. 1 §).
Avskrivning av lån
Studier vid de läroanstalter och utbildningar som anges i avdelning B 2 kan
ingå i en högskoleexamen och därmed ge rätt till avskrivning av studielån
(jfr 4 kap. 9 §).
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För studier vid de läroanstalter och utbildningar som anges i avdelning B får
studiemedel lämnas vid studier på heltid under högst den tid som anges i
3 kap. 8 § första stycket studiestödslagen (1999:1395).
B1
Arbetslivsinstitutet, företagshälsovårdsutbildning och utbildning i ergonomi för tekniska planerare m.fl.
Betelseminariet, pastors- och missionärsutbildning
Bromma Flygskola AB, trafikflygarutbildning samt D-teori
Collinder Airtraining AB, D-teori
Ersta Sköndal högskola
– kyrkokameral utbildning,
– teologisk baskurs 40 poäng, och
– påbyggnadsutbildning i psykosocialt arbete
Eurytmiskolan i Göteborg
Flygteoriskolan i Barkarby AB, D-teori
Folkhögskola
– fritidsledarutbildning, och
– yrkesutbildning om högst 80 veckor som utgör påbyggnad till gymnasieskolan och som för tillträde fordrar ett slutbetyg från en treårig utbildning
i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper
Johannelunds teologiska högskola, pastors- och missionärsutbildning
Johnson & Wales University, utbildning under ett år i Sverige som leder
fram till Bachelor of Science
Kompletterande utbildningar som enligt förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar har förklarats berättiga till studiestöd enligt avdelning B
Kursverksamheten vid Uppsala universitet, kurs i svenska för utländsk
hälso- och sjukvårdspersonal
Kvalificerad yrkesutbildning enligt lagen (1996:339) om en försöksverksamhet med viss kvalificerad yrkesutbildning och förordningen (1996:372)
om en försöksverksamhet med viss kvalificerad yrkesutbildning
Luftfartsverket, flygledarutbildning
Marionetteatern, dockspelarutbildning
Metodistkyrkans nordiska teologiska seminarium, pastors- och missionärsutbildning
Missionsskolan Götabro, pastors- och missionärsutbildning
Missionsskolan Kortebo, pastors- och missionärsutbildning
Nordiska högskolan för hushållsvetenskap
Nordiska institutet för samhällsplanering
Nybygget – Kristen Samverkan, pastors- och missionärsutbildning
Polishögskolan, polisprogrammet
Skandinaviska Naprapathögskolan AB, fyraårig naprapatutbildning
Socialstyrelsen, tilläggsutbildning för sjuksköterskor och logopeder med
utländsk utbildning
Statens räddningsverk, praktisk utbildning i räddningstjänst för brandingenjörer
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Statlig trafikflygarutbildning
Stiftelsen Kristna Själavårdsinstitutet i Göteborg (KRIS)
Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan, lärarutbildning
Stiftelsen Skandinaviska Kiropraktorhögskolan, fyraårig kiropraktorutbildning
Stockholms katolska stifts prästseminarium
Stockholms musikpedagogiska institut (SMI), påbyggnadsutbildning till
Röst- och talpedagog med estetisk inriktning, 80 poäng
Svenska kyrkans diakoniutbildning
Svenska kyrkans pastoralinstitut i Lund och Uppsala
Svenska missionsförbundets teologiska seminarium, pastors- och missionärsutbildning
Teologiska Högskolan, Stockholm (THS), utbildning i mänskliga rättigheter och demokratifrågor i form av kurser, 5–40 poäng
Waldorfseminariet i Kungälv, lärarutbildning
B2
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Ericastiftelsen, utbildning till psykoterapeutexamen samt därmed sammanhängande fortbildning och vidareutbildning
Ersta Sköndal högskola
– högskoleexamen, kyrkomusikalisk utbildning,
– högskoleexamen, teologisk utbildning, 80 poäng,
– kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap,
– magisterexamen i omvårdnad,
– magisterexamen i socialt arbete,
– sjuksköterskeexamen, och
– socionomexamen
Gammelkroppa skogsskola
– ingenjörsexamen, och
– skogsteknikerexamen
Handelshögskolan i Stockholm
Johannelunds teologiska högskola
– högskoleexamen, teologisk utbildning
Kommunal högskoleutbildning som inte är uppdragsutbildning
Nybygget – Kristen Samverkan
– högskoleexamen, teologisk utbildning
Röda Korsets Högskola
Sophiahemmets Sjuksköterskehögskola,
– kandidatexamen i omvårdnad, och
– sjuksköterskeexamen
Statliga universitet och högskolor, utom såvitt avser
– hovslagarskola och seminörutbildning vid Sveriges lantbruksuniversitet,
– utbildning enligt förordningen (1992:819) om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor, eller
– utbildning enligt förordningen (1997:845) om uppdragsutbildning vid
universitet och högskolor; dock får studiestöd lämnas för uppdragsutbildning avseende polisprogrammet vid Umeå universitet
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola (Chalmers tekniska högskola AB)

Stiftelsen Högskolan i Jönköping (Internationella handelshögskolan i Jönköping AB, Högskolan för lärarutbildning och kommunikation i Jönköping
AB, Ingenjörshögskolan i Jönköping AB)
Stockholms musikpedagogiska institut (SMI)
– högskoleexamen, musikpedagogisk utbildning, 80 och 120 poäng
Teologiska Högskolan, Stockholm (THS)
– högskoleexamen, teologisk utbildning, och
– teologie kandidatexamen, 140 poäng
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