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Regeringen föreskriver i fråga om studiestödsförordningen (2000:655)
dels att 2 kap. 5 § skall upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 10 §, 2 kap. 3, 4, 6 a, 10 och 12 §§, 3 kap. 3 §, 4 kap. 13 §
och 6 kap. 1, 13 och 13 a §§ samt rubriken närmast före 1 kap. 10 § skall ha
följande lydelse.

1 kap.
Utländska medborgare som jämställs med svenska medborgare 1
10 §2 Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om
tillämpningen av bestämmelserna i 1 kap. 4–6 §§ studiestödslagen
(1999:1395).

2 kap.
3 § Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om tilllämpningen av bestämmelserna i 2 kap. 4 § andra och tredje styckena studiestödslagen (1999:1395) om studerande som inte är svenska medborgare.
4 §3 Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om
vad som skall anses vara studier på heltid. Centrala studiestödsnämnden får
även meddela föreskrifter om undantag från bestämmelsen i 2 kap. 5 §
studiestödslagen (1999:1395) om att studiehjälp får lämnas bara för heltidsstudier.
6 a §4 Om en studerande under ett läsår bedriver studier som ger rätt till
studiehjälp under minst nio månader, får studiehjälp i form av studiebidrag
och extra tillägg lämnas för tio månader. Även om studiehjälp lämnas under
kortare tid än nio månader under ett läsår får studiebidrag och extra tillägg
lämnas för en månad utöver studietiden, om det finns särskilda skäl.
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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.
10 § Det ekonomiska underlaget utgörs av summan av
1. den studerandes och hans eller hennes föräldrars beräknade inkomster,
och
2. en femtedel av den del av den studerandes och föräldrarnas sammanlagda förmögenhet som överstiger 75 000 kronor.
För en studerande som är gift beräknas det ekonomiska underlaget utan
hänsyn till föräldrarnas inkomst och förmögenhet.
Om det i annat fall finns synnerliga skäl, får det ekonomiska underlaget
beräknas utan hänsyn till föräldrarnas inkomst och förmögenhet.
Det ekonomiska underlaget avrundas nedåt till närmaste hela hundratal
kronor.
12 § Vid beräkning av det ekonomiska underlaget avses med föräldrar
1. en förälder som har vårdnaden eller, i fråga om en studerande som har
fyllt 18 år, senast har haft vårdnaden om den studerande, och
2. en förälder som är sambo med en sådan vårdnadshavare.
Med föräldrar jämställs den som är gift med sådan förälder till den studerande som ensam har eller, i fråga om studerande som fyllt 18 år, senast ensam har haft vårdnaden om den studerande.

3 kap.
3 § Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om tilllämpningen av bestämmelserna i 3 kap. 4 § andra och tredje styckena studiestödslagen (1999:1395) om studerande som inte är svenska medborgare.

4 kap.
13 § Centrala studiestödsnämnden skall bevaka statens fordran på årsbelopp, tilläggsavgift enligt 5 § samt expeditionsavgift och påminnelseavgift
enligt 6 kap. 5 §. Om årsbeloppet och avgifterna är föremål för indrivning,
skall dock Kronofogdemyndigheten i låntagarens konkurs bevaka statens
fordran på årsbeloppet och avgifterna.

6 kap.
1 §5 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 (2006:804) eller föreskrifter som har
meddelats med stöd av sistnämnda lag är helt oförmögen att bedriva sina
studier.
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13 §6 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, och
4. sjukersättning, aktivitetsersättning och rehabiliteringsersättning enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Första stycket gäller dock bara om uppgifterna har betydelse för tillämpningen av studiestödslagen (1999:1395) eller föreskrifter som har meddelats
i anslutning till lagen.
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13 a §7 Migrationsverket skall på begäran lämna Centrala studiestödsnämnden eller Överklagandenämnden för studiestöd uppgift om en utlänning vistas i Sverige enligt utlänningslagen (2005:716). Uppgiftsskyldigheten avser
1. namn,
2. personnummer eller samordningsnummer,
3. medborgarskap,
4. tillstånd eller annat bevis om rätt att vistas i Sverige med angivande av
vilken typ av tillstånd eller annat bevis som har beviljats eller utfärdats,
5. dag för beslut om tillstånd eller utfärdande av annat bevis om rätt att
vistas i Sverige samt uppgift om hur länge tillståndet eller beviset gäller,
6. klassning av tillstånd eller annat bevis om rätt att vistas i Sverige enligt
Migrationsverkets klassificeringssystem, och
7. upplysning om en person saknas.
Detta gäller dock bara om uppgifterna har betydelse för tillämpningen av
2 och 3 kap. studiestödslagen (1999:1395) eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007 i fråga om
6 kap. 13 §, den 1 juli 2007 i fråga om 2 kap. 6 a § och i övrigt den 1 juli
2006.
2. Äldre bestämmelser i 1 kap. 10 §, 2 kap. 3–5, 6 a, 10 och 12 §§, 3 kap.
3 § och 6 kap. 13 och 13 a §§ gäller fortfarande för studiestöd som avser tid
före ikraftträdandet.
På regeringens vägnar
LENA HALLENGREN
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6
7

Senaste lydelse 2004:964.
Senaste lydelse 2006:110.

3

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2006

