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Förordning
om ändring i studiestödsförordningen (2000:655);

SFS 2004:964
Utkom från trycket
den 23 november 2004

utfärdad den 11 november 2004.
Regeringen föreskriver att 3 kap. 26 och 28–32 §§, 6 kap. 1, 3, 12 och
13 §§ samt rubrikerna närmast före 3 kap. 28 § och 6 kap. 12 § studiestödsförordningen (2000:655) skall ha följande lydelse.

3 kap.
26 § I 27–32 §§ finns bestämmelser om studiemedel för tid då en studerande på grund av sjukdom är helt oförmögen att bedriva sina studier.
I nämnda paragrafer avses med
sjukperiod: tid då en studerande på grund av sjukdom oavbrutet har varit
oförmögen att bedriva sina studier,
studietid: den del av ett kalenderhalvår då en studerande bedriver studier
och den del av kalenderhalvåret då den studerande skulle ha bedrivit studier
om han eller hon inte hade blivit sjuk.
Bestämmelserna om studiemedel under sjukdom gäller även vid studier
utomlands enligt 21–25 §§. De frågor som enligt 28–32 §§ ankommer på
Försäkringskassan skall dock handhas av Centrala studiestödsnämnden.
Anmälan till Försäkringskassan
28 § Om en studerande på grund av sjukdom blir helt oförmögen att bedriva sina studier, skall han eller hon anmäla detta till Försäkringskassan.
Anmälan skall ske enligt de närmare bestämmelser som Försäkringskassan
meddelar.
29 § Studerande har rätt till studiemedel endast för sådan sjukperiod eller
del av den som har godkänts av Försäkringskassan.
Om Försäkringskassan finner att en studerande på grund av sjukdom är
helt oförmögen att bedriva sina studier, skall Försäkringskassan godkänna
sjukperioden. Detta gäller dock inte om något annat följer av 30 eller 31 §.
30 § Ett godkännande enligt 29 § får avse bara tid som infaller efter det att
anmälan har gjorts enligt 28 §. Om den studerande har varit förhindrad att
göra en anmälan eller om det finns något annat särskilt skäl, får godkännande avse även tid före anmälan.
Försäkringskassan får vägra att godkänna sjukperiod eller en del av den,
om den studerande
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1. låter bli att, på begäran av Försäkringskassan, genom intyg av läkare
styrka sjukdomen och hindret för studierna,
2. under en sjukperiod reser till utlandet utan medgivande av Försäkringskassan,
3. har ådragit sig sjukdomen vid uppsåtligt brott som den studerande har
dömts för genom en dom som har vunnit laga kraft,
4. vägrar att genomgå undersökning av läkare eller låter bli att följa läkares föreskrift,
5. uppsåtligen eller av grov vårdslöshet lämnar oriktig eller vilseledande
uppgift om förhållande som är av betydelse för tillämpningen av bestämmelserna om studiemedel för sjukperiod.
31 § När omständigheterna motiverar det, får Försäkringskassan vägra att
godkänna sjukperiod eller del av den, också om den studerande
1. vägrar att ta emot besök av en person som har Försäkringskassans uppdrag att reda ut studieförmågan eller behovet av en rehabiliteringsåtgärd,
2. låter bli att meddela Försäkringskassan sin vistelseadress, när han eller
hon under en sjukperiod vistas annat än tillfälligt på någon annan adress än
den som angetts till Försäkringskassan.
32 § Om en studerande som har beviljats studiemedel på grund av sjukdom har varit helt oförmögen att bedriva studier under 90 dagar i följd eller
om det finns något annat särskilt skäl, skall Försäkringskassan, enligt de närmare bestämmelser som Försäkringskassan meddelar, undersöka om det
finns skäl att vidta någon åtgärd som är ägnad att förkorta sjukdomstiden eller på något annat sätt helt eller delvis återställa studieförmågan.
Om Försäkringskassan finner att åtgärd som avses i första stycket behövs,
skall den underrätta den studerande om detta och se till att åtgärden vidtas.
Om den studerande vägrar att underkasta sig åtgärden, kan Försäkringskassan besluta att inte godkänna den del av sjukperioden som infaller sedan den
studerande fått underrättelse om Försäkringskassans beslut. I underrättelsen
enligt första meningen skall den studerande erinras om att ett sådant beslut
kan meddelas.

6 kap.
1 §1 Vad som föreskrivs i denna förordning om studiestöd för tid då den
studerande på grund av sjukdom är helt oförmögen att bedriva sina studier
skall gälla även för tid då den studerande är att anse som smittbärare enligt
lagen (1989:225) om ersättning till smittbärare och på grund av beslut enligt
smittskyddslagen (2004:168) i andra fall än som avses i 3 kap. 8 eller 10 §
smittskyddslagen eller livsmedelslagen (1971:511) eller föreskrifter som har
meddelats med stöd av sistnämnda lag är helt oförmögen att bedriva sina
studier.
3 § Föreskrifterna i 20 kap. 10–13 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring tillämpas i fråga om ärende enligt denna förordning som i första instans
handläggs av Försäkringskassan.
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Försäkringskassan får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för
tillämpningen av denna förordning, om det gäller bestämmelser om åtgärder
av Försäkringskassan.
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Uppgiftsskyldighet för myndigheter
12 § För tillämpningen av bestämmelserna i 2 kap. och föreskrifter som
har meddelats med stöd av 2 kap. får Centrala studiestödsnämnden hämta in
uppgifter från Försäkringskassan och andra myndigheter som kan lämna
upplysningar om den studerandes eller föräldrarnas inkomst- och förmögenhetsförhållanden.
13 §2 Försäkringskassan 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 Försäkringskassan,
2. sådan sjukpenning eller ersättning som avses i 4 kap. 12 § i denna förordning,
3. aktivitetsstöd under ett arbetsmarknadspolitiskt program.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.
2. Beträffande omprövning och överklagande av beslut som har meddelats av en allmän försäkringskassa tillämpas föreskrifterna i punkt 4 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2004:781) om ändring i
lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vidare tillämpas föreskriften i
punkt 5 samma ikraftträdande- och övergångsbestämmelser om avvisningsbeslut har meddelats av en allmän försäkringskassa.
På regeringens vägnar
LENA HALLENGREN
Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)
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