Svensk författningssamling

SFS 2003:500

Förordning
om ändring i studiestödsförordningen (2000:655);

Utkom från trycket
den 8 juli 2003

utfärdad den 26 juni 2003.
Regeringen föreskriver att 2 kap. 19 § och 3 kap. 9 § studiestödsförordningen (2000:655) skall ha följande lydelse.

2 kap.
19 § Studiehjälp får lämnas för en sjukperiod som infaller under tid för vilken den studerande har beviljats studiehjälp.
För sjukperiod som infaller efter studietidens början får studiehjälp lämnas i form av extra tillägg och inackorderingstillägg bara om en ansökan om
denna studiehjälp har kommit in till Centrala studiestödsnämnden dessförinnan. Om det finns synnerliga skäl, får studiehjälp lämnas även om en ansökan inte har kommit in före sjukperiodens början.
För det första kalenderhalvår då en studerande bedriver studier som ger
rätt till studiehjälp får studiehjälp lämnas bara för en sådan sjukperiod som
infaller efter det att den studerande har påbörjat studierna.

3 kap.
9 § Det högre bidragsbeloppet enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen
(1999:1395) får lämnas för studier vid en sådan läroanstalt eller utbildning
som anges i avdelning A 1 i bilagan till denna förordning till studerande som
1. vid grundskoleutbildning: saknar slutbetyg eller motsvarande från
grundskoleutbildning eller motsvarande utbildning, eller
vid gymnasieutbildning: saknar slutbetyg eller motsvarande från treårig
gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning,
2. repeterar eller kompletterar ämnen på grundskolenivå.
Trots första stycket får det högre bidragsbeloppet inte lämnas till en studerande som har genomfört högskolestudier om minst 80 poäng.
Det högre bidragsbeloppet lämnas inom ramen för anvisade medel för respektive grupp av studerande som anges i första stycket. Det högre bidragsbeloppet lämnas i den ordning som ansökningarna kommer in till Centrala
studiestödsnämnden.
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1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.
2. Äldre bestämmelser i 3 kap. 9 § tillämpas på den som har påbörjat repetitions- eller kompletteringsstudier på gymnasienivå före den 1 januari
2004. Det högre bidragsbeloppet får dock inte lämnas enligt de äldre bestämmelserna för längre tid än till och med den 30 juni 2004.
På regeringens vägnar
JAN O. KARLSSON
Annika Åkerlind
(Utbildningsdepartementet)
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