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Förordning
om ändring i studiestödsförordningen (2000:655);

Utkom från trycket
den 30 december 2002

utfärdad den 19 december 2002.
Regeringen föreskriver i fråga om studiestödsförordningen (2000:655)
dels att 2 kap. 23 §, 3 kap. 13 och 35 §§ samt bilagan till förordningen
skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 2 kap. 6 a §, av följande lydelse.

2 kap.
6 a § Om en studerande under det första kalenderhalvåret bedriver studier
som ger rätt till studiehjälp under minst fem månader, får studiehjälp i form
av studiebidrag och extra tillägg lämnas för hela kalenderhalvåret. Även om
studierna har bedrivits under kortare tid än fem månader under det första kalenderhalvåret får studiebidrag och extra tillägg lämnas för en månad utöver
studietiden, om det finns särskilda skäl.
Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om när
studiebidrag och extra tillägg enligt 2 kap. 6 § studiestödslagen (1999:1395)
får lämnas för annan tid än läsår.
23 § Om en studerandes uppehälle i annat fall än som anges i 22 § helt eller till väsentlig del bekostas av staten, en kommun eller ett landsting, får
studiehjälp lämnas bara i form av studiebidrag och extra tillägg.
Om en studerande i fall som avses i första stycket också får hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning, får inte någon form av studiehjälp lämnas.
Till en studerande som får bidrag enligt förordningen (1995:667) om bidrag
till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan får dock studiehjälp
lämnas i form av studiebidrag och extra tillägg.

3 kap.
13 § För särskild utrustning eller studiemateriel får tilläggslån enligt 3 kap.
15 § studiestödslagen (1999:1395) lämnas bara till studerande vid en högskolas musikerprogram eller lärarutbildning med inriktning musik eller motsvarande utbildning för inköp till skälig kostnad av ett musikinstrument som
är nödvändigt för genomförande av utbildningen.
Utöver vad som anges i första stycket får tilläggslån lämnas för merkostnader, om det finns särskilda skäl.
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35 § Den studerandes rätt till studiemedel skall omprövas, när ändrade förhållanden föranleder det.
I fråga om tid för vilken den studerande har fått studiemedel, finns vissa
bestämmelser om ändring till den studerandes nackdel i 5 kap. studiestödslagen (1999:1395). I övrigt får i sådant fall ändring till den studerandes nackdel ske bara om följande två villkor är uppfyllda.
1. Beslutet om ändring meddelas före utgången av den tidsperiod som de
utbetalda studiemedlen hänför sig till.
2. Ändringen kan verkställas genom avdrag på studiemedel som skall betalas ut senare under samma tidsperiod.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.
2. Den äldre lydelsen av 2 kap. 23 § gäller fortfarande i fråga om studiehjälp som avser tid före ikraftträdandet.
3. Föreskrifterna i bilagan skall i fråga om
– Statens räddningsverks utbildning i skydd mot olyckor tillämpas på utbildning som äger rum efter den 1 augusti 2003,
– utbildning vid Beckmans skola AB tillämpas på utbildning som äger
rum från och med den 1 januari 2003.
På regeringens vägnar
THOMAS ÖSTROS
Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)
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Förteckning över de läroanstalter och utbildningar vid vilka studiestöd
kan lämnas
B1
Statens räddningsverk, praktisk utbildning i räddningstjänst för brandingenjörer
Statens räddningsverk, tvåårig utbildning i skydd mot olyckor som leder
fram till examen i säkerhets- och räddningsarbete
Statlig trafikflygarutbildning
B2
Beckmans skola AB, konstnärlig högskoleexamen i konst och design
Ericastiftelsen, utbildning till psykoterapeutexamen samt därmed sammanhängande fortbildning och vidareutbildning
Röda Korsets Högskola
Sophiahemmets Sjuksköterskehögskola,
– kandidatexamen i omvårdnad,
– sjuksköterskeexamen, och
– specialistsjuksköterskeexamen
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 (2002:760) om uppdragsutbildning vid
universitet och högskolor; dock får studiestöd lämnas för uppdragsutbildning avseende polisprogrammet vid Umeå universitet och polisutbildningen
vid Växjö universitet
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola (Chalmers tekniska högskola AB,
Chalmers Lindholmen högskola AB)
Stiftelsen Högskolan i Jönköping (Internationella handelshögskolan i Jönköping AB, Högskolan för lärarutbildning och kommunikation i Jönköping
AB, Ingenjörshögskolan i Jönköping AB)
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