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Lag
om ändring i studiestödslagen (1999:1395);

Utkom från trycket
den 30 juni 2011

utfärdad den 22 juni 2011.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om studiestödslagen
(1999:1395)
dels att 3 kap. 5 § och 4 kap. 26 § ska ha följande lydelse,
dels att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha
följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 5 kap. 6 a § och 6 kap.
12 §, samt närmast före 5 kap. 6 a § och 6 kap. 12 § nya rubriker av följande
lydelse,
dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska införas två
nya punkter, 20 och 21, av följande lydelse.

3 kap.
5 § Studiemedel får lämnas för varje vecka då den studerande bedriver studier på minst halvtid. Studierna måste dock pågå under en sammanhängande
tid om minst tre veckor.
Studiemedel får lämnas bara för sådan del av studietid som omfattas av
den kursplan eller motsvarande som gäller för utbildningen.
Bestämmelser om studiemedel under sjukdom och ledighet finns i 24 §.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar
föreskrifter om att studiemedel får lämnas för annan tid än då den studerande
bedriver studier.

4 kap.
26 § Låntagaren ska lämna de uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av detta kapitel till Centrala studiestödsnämnden.
En låntagare som har fått årsbeloppet nedsatt är skyldig att omedelbart
underrätta Centrala studiestödsnämnden, om någon omständighet som föranlett nedsättningen inte längre finns.
En låntagare som inte har sin aktuella adress registrerad i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i
Skatteverkets folkbokföringsverksamhet ska lämna uppgift om adressen till
Centrala studiestödsnämnden.
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5 kap.
Uppgiftsskyldighet
6 a § En återbetalningsskyldig som inte har sin aktuella adress registrerad i
folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet ska lämna uppgift om
adressen till Centrala studiestödsnämnden.

6 kap.
Preskription
12 § En fordran som avser återbetalning av studielån eller återkrav av
studiestöd enligt denna lag preskriberas tjugofem år efter tillkomsten, om
inte preskriptionen avbryts dessförinnan.
1.2 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 13–21, i fråga om studiestöd som avser tid före
ikraftträdandet. Det 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.
20. Den som är återbetalningsskyldig för studielån, studiemedel eller återkrav enligt studiestödslagen (1973:349) och som inte har sin aktuella adress
registrerad i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet ska lämna
uppgift om adressen till Centrala studiestödsnämnden.
21. En fordran som avser återbetalning av studielån eller studiemedel eller
återkrav av studiestöd som har lämnats enligt studiestödslagen (1973:349)
preskriberas tjugofem år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts
dessförinnan. Detta gäller dock endast om fordran inte har preskriberats före
den 1 juli 2011.
1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.
2. Föreskrifter som meddelas i anslutning till 3 kap. 5 § fjärde stycket får
omfatta även studier som har bedrivits före den 1 juli 2011.
3. Bestämmelsen i 6 kap. 12 § tillämpas även i fråga om en fordran som
har uppkommit före den 1 juli 2011 under förutsättning att fordran inte har
preskriberats före det datumet.
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På regeringens vägnar
NYAMKO SABUNI
Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)
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