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Förordning
om ändring i studiestödsförordningen (2000:655);

Utkom från trycket
den 19 juli 2011

utfärdad den 7 juli 2011.
Regeringen föreskriver i fråga om studiestödsförordningen (2000:655)
dels att 2 kap. 2 § och bilagan till förordningen ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 3 kap. 4 a §, av
följande lydelse.

2 kap.
2 § Inackorderingstillägg får lämnas till studerande vid andra läroanstalter
och utbildningar än sådana som enligt skollagen (2010:800) ingår i skolväsendet och har offentlig huvudman. Till en utlandssvensk studerande får
dock inackorderingstillägg lämnas också för studier vid en läroanstalt eller
utbildning som ingår i skolväsendet och har offentlig huvudman.
Trots 1 § får inackorderingstillägg lämnas till en studerande som deltar i
grundskoleutbildning i någon av årskurserna 7–9, om
1. utbildningen genomförs vid en riksinternatskola, eller
2. den studerande är utlandssvensk och utbildningen genomförs inom
skolväsendet.
Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om vem
som kan få inackorderingstillägg.

3 kap.
4 a § Vid högskolestudier på ett utbildningsprogram som omfattar 60
högskolepoäng under ett normalstudieår får studiemedel lämnas för studier
på heltid under 40 veckor även om studierna bedrivs under ett färre antal
veckor, dock minst 36 veckor. Detta gäller bara för studier på utbildningsprogram som före den 1 januari 2010 har haft ett sådant upplägg.
Centrala studiestödsnämnden får meddela föreskrifter om för vilka utbildningsprogram som studiemedel ska kunna lämnas enligt första stycket.
1. Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2011.
2. Bestämmelserna i 2 kap. 2 § och bilagan i sin nya lydelse ska dock tilllämpas för tid från och med den 1 juli 2011.
3. Bestämmelserna i 3 kap. 4 a § ska dock tillämpas i fråga om studier
som har bedrivits från och med den 1 juli 2008.
4. Äldre föreskrifter i bilagan gäller för
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– studiestöd som avser tid före den 1 juli 2011,
– fristående gymnasieskolor med sådana förklaringar om rätt till bidrag
som avses i 15 § lagen (2010:801) om införande av skollagen (2010:800),
– påbyggnadsutbildning som bedrivs med stöd av punkt 2 i ikraftträdandeoch övergångsbestämmelserna till lagen (2009:129) om ändring i skollagen
(1985:1100), och
– utbildning som bedrivs med stöd av punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2011:682) om försöksverksamhet
med distansundervisning i gymnasieskolan i Torsås kommun.
5. Vid tillämpningen av bilagan i sin nya lydelse ska
– vuxenutbildning för utvecklingsstörda jämställas med särskild utbildning för vuxna och svenskundervisning för invandrare jämställas med
utbildning i svenska för invandrare, och
– förberedande dansutbildning i grundskolan jämställas med förberedande
dansarutbildning i grundskolan.
På regeringens vägnar
NYAMKO SABUNI
Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)
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Förteckning över de läroanstalter och utbildningar vid vilka
studiestöd kan lämnas
A1
Folkhögskola, utbildning på grundskolenivå och utbildning som motsvarar kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
Gymnasieskola inom skolväsendet
Internationell gymnasieutbildning för International Baccalaureate (IB)
Kommunal vuxenutbildning, utom uppdragsutbildning
Liber Hermods skola, utbildning på gymnasial nivå och utbildning för
vuxna på grundskolenivå
Lycée Français Saint-Louis, utbildning på gymnasial nivå
Tyska skolan, utbildning på gymnasial nivå

A2
Flyinge AB, hovslagarutbildning
Folkhögskola, annan utbildning än sådan som anges i A 1 och B 1, dock
inte utbildning som motsvarar särskild utbildning för vuxna eller utbildning i
svenska för invandrare
Förberedande dansarutbildning 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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