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Lag
om ändring i studiestödslagen (1999:1395);

SFS 2003:1122
Utkom från trycket
den 19 december 2003

utfärdad den 11 december 2003.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att punkt 10 i ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) skall ha
följande lydelse.
10. Den som har beviljats studielån eller återbetalningspliktiga studiemedel
enligt både studiestödslagen (1973:349) och den nya lagen kan begära att
äldre lån läggs samman med nya lån och att de sammanlagda lånen betalas
tillbaka enligt bestämmelserna i den nya lagen. Sammanläggningen skall
börja tillämpas året närmast efter det år då låntagaren begärt att lånen skall
läggas samman. Sammanläggningen skall ske vid kalenderårsskiftet enligt
följande. En gemensam återbetalningstid bestäms för det sammanlagda lånet
i enlighet med bestämmelserna i 4 kap. 4, 9 och 10 §§ i den nya lagen. För
återbetalning av det sammanlagda lånet skall bestämmelserna i 4 kap. i den
nya lagen även i övrigt tillämpas. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer får dock föreskriva att årsbeloppet enligt 4 kap. 14 §
första stycket i den nya lagen får sättas ned till ett belopp som är lägre än
fem procent av låntagarens inkomst eller från och med det år då låntagaren
fyller 50 år sju procent. Årsbeloppet skall dock alltid uppgå till minst fyra
procent av låntagarens inkomst. Från och med det år då låntagaren fyller
50 år får tillägg till inkomsten göras för förmögenhet. Avskrivning av lån
som har lagts samman skall i fråga om lån som lämnats enligt den gamla
lagen ske enligt 8 kap. 9, 10 och 12 §§ i den gamla lagen och i fråga om lån
som lämnats enligt den nya lagen ske enligt 4 kap. 25 § i den nya lagen.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
På regeringens vägnar
THOMAS ÖSTROS
Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)
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