Svensk författningssamling

SFS 2010:442

Förordning
om ändring i studiestödsförordningen (2000:655);

Utkom från trycket
den 4 juni 2010

utfärdad den 27 maj 2010.
Regeringen föreskriver i fråga om studiestödsförordningen (2000:655)1
dels att 3 kap. 10 och 33 §§ och 4 kap. 12 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 3 kap. 33 § ska utgå,
dels att 3 kap. 5 §, 4 kap. 10 och 11 §§, 6 kap. 13 §, bilagan till förordningen, rubriken närmast före 4 kap. 10 § och punkterna 3 och 4 i förordningens ikraftträdande- och övergångsbestämmelser ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas sju nya paragrafer, 3 kap. 32 a–f §§
och 4 kap. 14 §, samt närmast före 3 kap. 32 a och 32 d §§ och 4 kap. 14 §
nya rubriker av följande lydelse,
dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska införas en
ny punkt, 12, av följande lydelse.

3 kap.
5 § Vid studier på högskoleutbildningar som anordnas av statliga universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434) eller av
enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examen enligt
lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina är normal studietakt
att den studerande ska ha klarat av
1. 62,5 procent av sitt studieåtagande under de första 40 veckorna med
studiemedel för heltidsstudier, och
2. 75 procent av sitt studieåtagande för studier som därefter bedrivs med
studiemedel.
Centrala studiestödsnämnden får meddela föreskrifter om vad som är normal studietakt vid studier på annan utbildning än sådan som anges i första
stycket.
Centrala studiestödsnämnden får meddela föreskrifter för verkställigheten
av 3 kap. 7 § studiestödslagen (1999:1395) om studiemedel med prövning av
studieresultat.
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Senaste lydelse av 3 kap. 10 § 2006:990.
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Studiemedel vid tillfällig vård av barn
32 a § En studerande som studerar med studiemedel och som är förälder
har enligt andra och tredje styckena rätt att behålla studiemedlen under den
tid då han eller hon helt avstår från studier för tillfällig vård av barn (vårdperiod). Med förälder likställs personer som enligt 4 kap. 2 § lagen (1962:381)
om allmän försäkring ska likställas med föräldrar i fråga om rätt till tillfällig
föräldrapenning för vård av barn.
En studerande som avses i första stycket har rätt att behålla studiemedlen i
situationer som anges i 4 kap. 10, 10 a, 10 b eller 11 § lagen om allmän försäkring.
En studerande som avses i första stycket får behålla studiemedlen under
den längsta tid per kalenderår och barn som anges i 4 kap. 12 § lagen om allmän försäkring. Vid omräkning från dagar med tillfällig föräldrapenning till
veckor med studiemedel ska 60 dagar motsvara 12 veckor och 10 dagar motsvara 2 veckor.
32 b § En studerande som har studiemedel och som avstår från studier på
grund av tillfällig vård av barn ska till Centrala studiestödsnämnden
1. anmäla vården när den inleds, och
2. när vården har avslutats lämna en försäkran om att han eller hon under
vårdtiden har varit förhindrad att studera på grund av tillfällig vård av barn.
Om vårdperiodens längd överstiger sju dagar, ska den studerande från och
med den åttonde vårddagen med läkarintyg styrka att uppehållet i studierna
beror på en sådan situation som anges i 4 kap. 10, 10 a, 10 b eller 11 § lagen
(1962:381) om allmän försäkring. Vid beräkning av vårdperiodens längd
motsvarar en kalendervecka sju vårddagar.
32 c § Centrala studiestödsnämnden får meddela föreskrifter för verkställigheten av 32 a och 32 b §§.
Studiemedel vid vård av närstående
32 d § En studerande som studerar med studiemedel har rätt att behålla
studiemedlen under den tid då han eller hon helt avstår från studier för vård
av en svårt sjuk närstående i Sverige (vårdperiod) enligt 4 § lagen
(1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård.
En studerande som avses i första stycket får behålla studiemedlen under
högst 48 veckor för vård av en person som avses i 4 § första stycket andra
och tredje meningarna lagen om ersättning och ledighet för närståendevård,
och i högst 20 veckor för varje annan person som vårdas.
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32 e § En studerande som har studiemedel och som avstår från studier på
grund av vård av en svårt sjuk närstående ska till Centrala studiestödsnämnden
1. anmäla vården när den inleds, och
2. när vården har avslutats lämna en försäkran om att han eller hon under
vårdtiden har varit förhindrad att studera på grund av vård av svårt sjuk närstående. Till försäkran ska ett läkarutlåtande fogas och ett samtycke från den
sjuke enligt 14 och 15 §§ lagen (1988:1465) om ledighet och ersättning för
närståendevård.

32 f § Centrala studiestödsnämnden får meddela föreskrifter för verkställigheten av 32 d och 32 e §§.
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4 kap.
Avskrivning av lån som tagits emot under sjukdomstid, tillfällig vård av barn
och vård av närstående
10 § Om någon har fått studielån för en sjukperiod eller en vårdperiod då
han eller hon har vårdat barn eller en svårt sjuk närstående enligt 3 kap.
26–32 f §§ och de bestämmelser som anges där, gäller 11 § i fråga om återbetalningen.
11 § Studielån som avser den del av en sjukperiod eller vårdperiod som
följer efter en karenstid om 30 dagar ska inte betalas tillbaka.
I karenstiden får bara räknas in tid under sådan studietid som avses i
1. 3 kap. 26 § när det gäller egen sjukdom,
2. 3 kap. 32 a § när det gäller vård av barn, och
3. 3 kap. 32 d § när det gäller vård av svårt sjuk närstående.
Vid beräkningen av karenstiden ska
1. två eller flera sjukperioder räknas som en sammanhängande sjukperiod,
om den senare perioden börjar inom 20 dagar efter det att den tidigare slutade, och
2. två eller flera vårdperioder då den studerande har vårdat barn respektive
vårdat en svårt sjuk närstående räknas som en sammanhängande vårdperiod,
om den senare perioden börjar inom 20 dagar efter det att den tidigare slutade.

Uppsägning av lån till omedelbar betalning
14 § Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om
hur ett studielån som har sagts upp enligt 4 kap. 27 a § studiestödslagen
(1999:1395) och hur de förfallna avgifter som hör till lånet ska betalas.

6 kap.
13 §2 Försäkringskassan ska till Centrala studiestödsnämnden eller Överklagandenämnden för studiestöd lämna uppgift om
1. sådan sjukperiod enligt 3 kap. 26 § som har godkänts av Försäkringskassan,
2. aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning under ett arbetsmarknadspolitiskt program, och
3. 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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3. Centrala studiestödsnämnden får meddela föreskrifter om hur en ansökan om ändrade betalningsvillkor enligt punkten 9 i övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) ska göras samt när en sådan ansökan senast ska göras.
4. Om äldre lån har lagts samman med nya lån enligt punkten 10 i övergångsbestämmelserna till studiestödslagen (1999:1395) och låntagaren
begär nedsättning av årsbeloppet, får årsbeloppet enligt 4 kap. 14 § första
stycket studiestödslagen sättas ned till fyra procent av inkomsten när det
gäller den del av det sammanlagda lånet som är studielån enligt den gamla
lagen.
Beslut om hur årsbeloppet ska sättas ned i förhållande till storleken på de
olika lånen ska fattas i samband med ett beslut om nedsättning.
När återbetalning sker på lån som har lagts samman ska det återbetalade
beloppet räknas av i första hand på återbetalningspliktiga studiemedel, i
andra hand på studielån enligt den gamla lagen och i sista hand på studielån
enligt den nya lagen.
Centrala studiestödsnämnden får meddela föreskrifter om hur en ansökan
om sammanläggning av lån enligt punkten 10 i övergångsbestämmelserna
till studiestödslagen ska göras samt när en sådan ansökan senast ska göras.
12. Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om hur
ett studielån som har beviljats enligt studiestödslagen (1973:349) i dess
lydelse efter den 31 december 1988 och därefter sagts upp med stöd av
bestämmelsen i punkten 19 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna
till studiestödslagen (1999:1395) och hur de förfallna avgifter som hör till lånet ska betalas.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011 i fråga om 3 kap.
10 § och i övrigt den 1 juli 2010.
2. I fråga om ansökningar om studiemedel som kommit in till Centrala
studiestödsnämnden efter ikraftträdandet och som avser tid efter ikraftträdandet tillämpas 3 kap. 5 § i dess nya lydelse.
3. I fråga om studerande som före den 1 januari 2011 har beviljats studiemedel med den högre bidragsnivån med stöd av 3 kap. 10 § gäller fortfarande den upphävda paragrafen i fråga om utbildning som omfattas av
denna, dock längst till och med den 30 juni 2012.
På regeringens vägnar
JAN BJÖRKLUND
Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

4

Bilaga3

SFS 2010:442

Förteckning över de läroanstalter och utbildningar vid vilka
studiestöd kan lämnas
A2
Flyinge AB, hovslagarutbildning
Folkhögskola, annan utbildning än sådan som anges i A 1 och B 1, dock
inte utbildning som motsvarar vuxenutbildning för utvecklingsstörda eller
svenskundervisning för invandrare
Förberedande dansutbildning i grundskolan
Stiftelsen Värmlands och Örebro läns skogsskola för Gammelkroppa
skogsskola, arbetsledarfortbildning
Kompletterande utbildningar som enligt förordningen (2000:521) om
statligt stöd till kompletterande utbildningar har förklarats berättiga till
studiestöd enligt avdelning A
Samernas utbildningscentrum
Sveriges lantbruksuniversitet, seminörutbildning
Öster-Malma jaktvårdsskola
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