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Lag
om ändring i studiestödslagen (1999:1395);

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

utfärdad den 1 juni 2006.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om studiestödslagen
(1999:1395)
dels att 1 kap. 4 §, 2 kap. 4 § och 3 kap. 4 och 25 §§ samt rubriken närmast före 1 kap. 4 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 1 kap. 5 och 6 §§, av
följande lydelse.

1 kap.
Utländska medborgare som jämställs med svenska medborgare 3
4 §4 Utländska medborgare skall, när det gäller rätt till studiestöd enligt
denna lag, jämställas med svenska medborgare om de på grund av anställning eller etablering som egenföretagare här i landet kan härleda rättigheter i
fråga om sociala förmåner från
1. EG-rätten,
2. avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), eller
3. avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena
sidan, och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer.
Första stycket gäller även familjemedlemmar som avses i 3 a kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) till sådana utländska medborgare.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter i anslutning till bestämmelserna i denna paragraf.
5 § Utländska medborgare med permanent uppehållsrätt i Sverige och som
kan härleda rättigheter i fråga om sociala förmåner från EG-rätten skall, när
det gäller rätt till studiestöd enligt denna lag, jämställas med svenska medborgare.
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Prop. 2005/06:134, bet. 2005/06:UbU21, rskr. 2005/06:305.
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig
inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68
och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/
EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT L
158, 30.4.2004, s. 77, Celex 32004L0038) samt rådets direktiv 2003/109/EG av den
25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (EUT L 16,
23.01.2004, s. 44, Celex 32003L0109).
3
Senaste lydelse 2001:67.
4
Senaste lydelse 2001:67.
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Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter i anslutning till bestämmelserna i första stycket.
I 2 kap. 4 § andra–fjärde styckena och 3 kap. 4 § andra–fjärde styckena
finns ytterligare bestämmelser om rätt till studiestöd för utländska medborgare.
6 § Utländska medborgare som kan härleda rättigheter i fråga om sociala
förmåner från EG-rätten skall, när det gäller rätt till studiestöd enligt denna
lag, jämställas med svenska medborgare vid studier i Sverige
1. om de har ställning som varaktigt bosatta i Sverige, eller
2. om de har ställning som varaktigt bosatta i en annan EU-stat men har
uppehållstillstånd i Sverige.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter i anslutning till bestämmelserna i första stycket.
I 2 kap. 4 § andra–fjärde styckena och 3 kap. 4 § andra–fjärde styckena
finns ytterligare bestämmelser om rätt till studiestöd för utländska medborgare.

2 kap.
4 § Studiehjälp får lämnas till studerande som är svensk medborgare.
Studiehjälp får lämnas också till studerande som inte är svensk medborgare, om den studerande
1. är bosatt i Sverige och har permanent uppehållstillstånd här, samt
2. har bosatt sig i Sverige huvudsakligen i annat syfte än att genomgå utbildning här.
Kravet på permanent uppehållstillstånd i andra stycket 1 gäller inte för
medborgare med uppehållsrätt enligt 3 a kap. 3 § utlänningslagen
(2005:716) som fått en varaktig anknytning till Sverige.
Studiehjälp får lämnas även om kravet på permanent uppehållstillstånd i
andra stycket 1 inte är uppfyllt, om det finns särskilda skäl för det.
Av 1 kap. 4 § första och andra styckena, 5 § första stycket och 6 § första
stycket framgår att vissa utländska medborgare skall jämställas med svenska
medborgare.

3 kap.
4 § Studiemedel får lämnas till studerande som är svensk medborgare.
Studiemedel får lämnas också till studerande som inte är svensk medborgare, om den studerande
1. är bosatt i Sverige och har permanent uppehållstillstånd här, samt
2. har bosatt sig i Sverige huvudsakligen i annat syfte än att genomgå utbildning här.
Kravet på permanent uppehållstillstånd i andra stycket 1 gäller inte för
medborgare med uppehållsrätt enligt 3 a kap. 3 § utlänningslagen
(2005:716) som fått en varaktig anknytning till Sverige.
Studiemedel får lämnas även om kravet på permanent uppehållstillstånd i
andra stycket 1 inte är uppfyllt, om det finns särskilda skäl för det.
2

Av 1 kap. 4 § första och andra styckena, 5 § första stycket och 6 § första
stycket framgår att vissa utländska medborgare skall jämställas med svenska
medborgare.
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25 §5 Studiemedel får inte lämnas eller tas emot för den tid för vilken det
lämnas
1. studiehjälp enligt 2 kap.,
2. aktivitetsstöd för att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program,
3. utbildningsbidrag för doktorander,
4. rekryteringsbidrag enligt lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till
vuxenstuderande,
5. rehabiliteringsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring,
eller
6. bidrag till studerande vid korttidsstudier som får fördelas av
a) Landsorganisationen i Sverige eller Tjänstemännens Centralorganisation med stöd av lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde,
b) Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd, eller
c) Sametinget.
Studiemedel får inte lämnas för den tid då den studerande tjänstgör enligt
lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserveller yrkesofficer.
Studiemedel får inte lämnas för forskarutbildning om den studerande är
eller har varit anställd som doktorand eller har eller har haft utbildningsbidrag för doktorander.
Studiemedel får inte lämnas för den tid då den studerande beviljats studiestöd eller motsvarande studiefinansiering från ett annat land. Regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
vilken utländsk studiefinansiering som skall omfattas av detta stycke.
Regeringen får meddela föreskrifter om avvikelser från bestämmelserna i
första stycket.
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för studiestöd som avser tid före
ikraftträdandet.
På regeringens vägnar
LENA HALLENGREN
Nils Cederstierna
(Utbildnings- och
kulturdepartementet)
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