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Lag
om ändring i studiestödslagen (1999:1395);

Utkom från trycket
den 4 juni 2010

utfärdad den 27 maj 2010.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om studiestödslagen
(1999:1395)
dels att 1 kap. 4–7 §§, 2 kap. 4 §, 3 kap. 4 och 7 §§ samt 4 kap. 23 § ska
ha följande lydelse,
dels att punkterna 1, 9 och 10 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 27 a § och 6 kap.
3 a §, samt närmast före 4 kap. 27 a § en ny rubrik av följande lydelse,
dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska införas två
nya punkter, 18 och 19, av följande lydelse.

1 kap.
4 §2 Utländska medborgare ska, 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. EU-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 §3 Utländska medborgare med permanent uppehållsrätt i Sverige och
som kan härleda rättigheter i fråga om sociala förmåner från EU-rätten ska,
när det gäller rätt till studiestöd enligt denna lag, jämställas med svenska
medborgare.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar
föreskrifter i anslutning till bestämmelserna i första stycket.
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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 §4 Utländska medborgare som kan härleda rättigheter i fråga om sociala
förmåner från EU-rätten ska, 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.
7 §5 Utländska medborgare som kan härleda rättigheter i fråga om
familjeförmåner från EU-rätten ska, när det gäller rätt till studiehjälp i form
av studiebidrag och extra tillägg enligt denna lag, jämställas med svenska
medborgare, om de är
1. gästforskare som avses i lagen (2008:290) om godkännande för
forskningshuvudmän att ta emot gästforskare med uppehållstillstånd i
Sverige för forskning, och
2. sådana gästforskares familjemedlemmar med 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 §6 Studiehjälp får lämnas till studerande som är svenska medborgare.
Studiehjälp får också lämnas till studerande som inte är svenska medborgare,
om de studerande
1. är bosatta 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
personer som har fått en varaktig anknytning till Sverige och som är
1. utländska medborgare med uppehållsrätt enligt 3 a kap. 3 eller 4 §
utlänningslagen (2005:716),
2. schweiziska medborgare med uppehållstillstånd, eller
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3. familjemedlemmar till sådana schweiziska medborgare som avses i 2
och som själva har uppehållstillstånd.
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, 6 § första
stycket och 7 § första stycket framgår att vissa utländska medborgare ska
jämställas med svenska medborgare.
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3 kap.
4 §7 Studiemedel får lämnas till studerande som är svenska medborgare.
Studiemedel får också lämnas till studerande som inte är svenska medborgare, om de studerande
1. är bosatta 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
personer som har fått en varaktig anknytning till Sverige och som är
1. utländska medborgare med uppehållsrätt enligt 3 a kap. 3 eller 4 §
utlänningslagen (2005:716),
2. schweiziska medborgare med uppehållstillstånd, eller
3. familjemedlemmar till sådana schweiziska medborgare som avses i 2
och som själva har uppehållstillstånd.
Studiemedel 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 ska jämställas med svenska
medborgare.
7 § I andra fall än som anges i 6 § ska det göras en prövning av den
studerandes tidigare studieresultat. Studiemedel får lämnas till en studerande
som har bedrivit sina tidigare studier i normal takt.
Om det finns särskilda skäl för det, får studiemedel lämnas även om den
studerande inte har bedrivit sina tidigare studier i normal takt.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar
föreskrifter om vad som ska anses vara studier i normal takt.

4 kap.
23 § Studielån får skrivas av helt eller delvis om lånet har tagits emot
enligt bestämmelser som har meddelats i anslutning till 3 kap. 24 §.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar
föreskrifter om sådan avskrivning.
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Uppsägning av lån till omedelbar betalning
27 a § Studielån får sägas upp till omedelbar betalning om låntagaren har
fått påminnelser och krav och trots det inte har betalat förfallna årsbelopp
eller avgifter.
Bestämmelserna om nedsättning i 4 kap. 12–18 §§ gäller inte för studielån
som har sagts upp enligt första stycket.

6 kap.
3 a § Om det finns sannolika skäl att anta att rätten till studiestöd har
upphört eller att studiestödet kommer att minskas, får Centrala studiestödsnämnden besluta att studiestödet ska hållas inne eller lämnas med ett lägre
belopp till dess att slutligt beslut om rätt till studiestöd fattas.
1.8 Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001, då studiestödslagen
(1973:349) och lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa ska upphöra att gälla. Äldre bestämmelser gäller fortfarande, förutom
vad som anges i punkterna 13–19, i fråga om studiestöd som avser tid före
ikraftträdandet. Vad som sägs om inkomst av tjänst, näringsverksamhet och
kapital i 4 kap. 21 §, 8 kap. 4 § och 9 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349)
samt i punkten 2 f i övergångsbestämmelserna till lagen (1988:877) om
ändring i studiestödslagen (1973:349), ska dock från och med taxeringsåret
2002 i stället avse överskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och
kapital.
9. Den som har beviljats studielån eller återbetalningspliktiga studiemedel
enligt studiestödslagen (1973:349) eller lagen (1983:1030) om särskilt
vuxenstudiestöd för arbetslösa kan begära att lånet efter den 1 juli 2001 ska
betalas tillbaka enligt bestämmelserna i den nya lagen. De ändrade
betalningsvillkoren ska börja tillämpas vid kalenderårsskiftet året närmast
efter det år då låntagaren har begärt ändrade betalningsvillkor. Ändrade
betalningsvillkor får dock inte beslutas om lånet har sagts upp till omedelbar
betalning enligt 8 kap. 52 § studiestödslagen (1973:349) eller punkterna 18
eller 19. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om hur en ansökan om ändrade betalningsvillkor ska göras
samt vid vilken tidpunkt en sådan ansökan senast ska göras.
10.9 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 ska börja tillämpas året närmast efter det år då låntagaren begärt
att lånen ska läggas samman. Sammanläggning får dock inte beslutas i fall
där något av lånen har sagts upp till omedelbar betalning enligt bestämmelserna i 4 kap. 27 a § denna lag, 8 kap. 52 § studiestödslagen (1973:349)
eller punkterna 18 eller 19. Sammanläggningen ska ske vid ett kalender8
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årsskifte 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 ska 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 ska dock
alltid uppgå till minst fyra procent av låntagarens inkomst. Från och med det
år då låntagaren fyller 50 år får tilllägg till inkomsten göras för förmögenhet.
Avskrivning av lån som har lagts samman ska 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. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om hur en ansökan om sammanläggning ska göras
samt när en sådan ansökan senast ska göras.
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18. Bestämmelsen i 8 kap. 52 § studiestödslagen (1973:349) i dess lydelse
före den 1 januari 1989 om att det får bestämmas att återbetalningen genast
ska fullgöras om betalningen av en avgift inte har skett inom föreskriven tid
ska tillämpas även i fråga om en låntagare som är bosatt i Sverige.
Punkterna 2–4 i övergångsbestämmelserna till lagen (1988:877) om ändring
i studiestödslagen (1973:349), 8 kap. 39 och 40 §§ studiestödslagen
(1973:349) i dess lydelse före den 1 januari 1989 och punkterna 9 och 10 ska
inte tillämpas vid återbetalning som sker efter ett beslut enligt 8 kap.
52 § studiestödslagen (1973:349).
19. Studielån som har beviljats enligt studiestödslagen (1973:349) i dess
lydelse efter den 31 december 1988 får sägas upp till omedelbar betalning
om låntagaren har fått påminnelser och krav och trots det inte har betalat
förfallna årsbelopp eller avgifter. Bestämmelserna i 8 kap. 6 § studiestödslagen (1973:349) i dess lydelse efter den 31 december 1988 och punkterna 9, 10 och 16 ska inte tillämpas i fråga om återbetalning av lån som har
sagts upp enligt denna bestämmelse. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om hur studielån som
sagts upp enligt denna bestämmelse och förfallna avgifter som hör till lånet
ska betalas.
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.
2. I fråga om ansökningar om studiemedel som kommit in till Centrala
studiestödsnämnden efter ikraftträdandet och som avser tid därefter
tillämpas 3 kap. 7 § i dess nya lydelse.
3. I fråga om avskrivning av studielån vid vård av barn eller närstående
för vårdperioder som inleds efter ikraftträdandet tillämpas 4 kap. 23 § i dess
nya lydelse.
4. I fråga om årsbelopp och avgifter som förfaller till betalning efter
ikraftträdandet tillämpas 4 kap. 27 a § samt punkterna 18 och 19 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna.
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På regeringens vägnar
JAN BJÖRKLUND
Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)
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