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utfärdad den 12 februari 2015.
Regeringen föreskriver i fråga om studiestödsförordningen (2000:655)1
dels att 3 kap. 21 a § ska upphöra att gälla,
dels att 1 kap. 2 §, 3 kap. 1, 9, 12–15 och 20–26 §§, 6 kap. 14 § och rubrikerna närmast före 3 kap. 20 och 22–25 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas sex nya paragrafer, 3 kap. 13 a–13 c,
24 a, 25 a och 25 b §§, och närmast före 3 kap. 13, 14, 21, 24 a, 25 a och
25 b §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.
2 §2 Regeringen bestämmer vid vilka läroanstalter och utbildningar som
studerande kan få studiestöd. Läroanstalterna och utbildningarna anges i bilagan till denna förordning.
Det finns särskilda bestämmelser om studier utomlands i 2 kap. 15–17 §§
och 3 kap. 20–25 b §§ och om vissa utbildningar i förordningen (2013:871)
om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

3 kap.
1 §3 Studiemedel får lämnas till studerande vid de läroanstalter och utbildningar som anges i bilagan till denna förordning.
Centrala studiestödsnämnden får efter samråd med Folkbildningsrådet
meddela närmare föreskrifter om vilka utbildningar på folkhögskola som ger
rätt till studiemedel enligt avdelning A 1, A 2 eller B 1 i bilagan.
Det finns särskilda bestämmelser om utlandsstudier i 20–25 b §§.
9 §4 Det högre bidragsbeloppet enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen
(1999:1395) får lämnas för studier vid en sådan läroanstalt eller utbildning
som anges i avdelning A 1 i bilagan till denna förordning. Det får även lämnas för motsvarande studier på gymnasial nivå i ett land inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz. Det högre bidragsbeloppet får lämnas till studerande som
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1. vid grundskoleutbildning: saknar slutbetyg eller motsvarande från
grundskoleutbildning eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning,
2. vid gymnasieutbildning: saknar examensbevis eller studiebevis eller
motsvarande från gymnasieskolan eller motsvarande svensk eller utländsk
utbildning, eller
3. repeterar eller kompletterar ämnen på grundskolenivå.
Trots första stycket får det högre bidragsbeloppet inte lämnas till en studerande som har genomfört högskolestudier om minst 120 högskolepoäng eller
motsvarande studier i utlandet.
Det högre bidragsbeloppet lämnas inom ramen för anvisade medel för
respektive grupp av studerande som anges i första stycket. Det högre bidragsbeloppet lämnas i den ordning som ansökningarna kommer in till Centrala
studiestödsnämnden.
12 §5 Tilläggslån enligt 3 kap. 14 § studiestödslagen (1999:1395) får lämnas till en studerande som under kalenderåret närmast före studiernas början
har haft en inkomst som uppgått till minst 415 procent av det prisbasbelopp
som gäller det år då studierna påbörjas. Som inkomst räknas det belopp som
utgör summan av den studerandes överskott i inkomstslagen tjänst och
näringsverksamhet.
Tilläggslån får också lämnas till en studerande som sammanhängande fått
föräldrapenning närmast före studiernas början och som närmast dessförinnan
haft en sådan inkomst som anges i första stycket.
Tilläggslån får lämnas för studier i Sverige, i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz.
Merkostnadslån
13 §6 Merkostnadslån enligt 3 kap. 15 § studiestödslagen (1999:1395) får
lämnas för
1. utlandsstudier enligt 20 §,
2. undervisningsavgifter, och
3. andra skäliga merkostnader i samband med studierna.
För särskild utrustning eller studiemateriel får dock merkostnadslån lämnas
bara till studerande vid en högskolas musikerprogram eller lärarutbildning
som omfattar ämnet musik eller motsvarande utbildning för inköp till skälig
kostnad av ett musikinstrument som är nödvändigt för att genomföra utbildningen.
13 a § För utlandsstudier får merkostnadslån lämnas till en studerande som
har beviljats studielån för utlandsstudier, med ett belopp som för varje vecka
utgör
1. 1,25 procent av prisbasbeloppet vid studier på heltid,
2. 0,95 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men
mindre än 100 procent av heltid, och
3. 0,60 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men
mindre än 75 procent av heltid.
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13 b § För undervisningsavgifter får merkostnadslån lämnas med ett belopp
som för varje vecka utgör
1. 3,2 procent av prisbasbeloppet vid studier på heltid,
2. 2,4 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men
mindre än 100 procent av heltid, och
3. 1,6 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men
mindre än 75 procent av heltid.
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13 c § Merkostnadslån för undervisningsavgifter får lämnas med ett högre
belopp än det som anges i 13 b §, om avgiften avser studier vid en utbildning
som pågår under minst 13 veckor vid heltidsstudier eller, vid deltidsstudier,
minst det antal veckor som motsvarar 13 veckors heltidsstudier.
Det högre lånebeloppet får lämnas med sammanlagt högst 3,2 procent av
prisbasbeloppet gånger 240, 120 eller 80, beroende på det högsta antalet
veckor som studiemedel får lämnas för studierna enligt 3 kap. 8 § första och
andra styckena studiestödslagen (1999:1395). Vid beräkningen ska dock den
begränsning av antalet veckor med studielån som gäller för vissa äldre studerande enligt 3 kap. 9 § studiestödslagen tillämpas.
Till en studerande som vid något tillfälle totalt har fått det högsta lånebeloppet enligt andra stycket, får inte ytterligare merkostnadslån för undervisningsavgifter lämnas.
Närmare föreskrifter om tilläggslån och merkostnadslån
14 § Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare föreskrifter om tillläggslån och merkostnadslån.
15 §7 Om en studerande har en inkomst av den storleken att studiemedel
inte alls får lämnas på grund av bestämmelserna om inkomstprövning i 3 kap.
16–22 §§ studiestödslagen (1999:1395) eller föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen, får inte heller tilläggsbidrag, tilläggslån eller merkostnadslån lämnas.

Studiemedel för utlandsstudier
20 § För utlandsstudier enligt 3 kap. 23 § första stycket studiestödslagen
(1999:1395) gäller 21–25 b §§. Studier som bedrivs utanför Sverige ska anses
vara utlandsstudier oavsett om den studerande är antagen vid en läroanstalt
utomlands eller i Sverige. Distansstudier ska anses vara utlandsstudier om den
studerande är antagen vid en läroanstalt utomlands.
Godtagbar standard
21 §8 Studiemedel får lämnas för utlandsstudier på gymnasial eller eftergymnasial nivå, om utbildningen kan anses ha en godtagbar standard.
Centrala studiestödsnämnden beslutar om godtagbar standard för utbildningar på gymnasial nivå. Universitets- och högskolerådet beslutar om godtagbar standard för utbildningar på eftergymnasial nivå.
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Om en del av en utbildning som ger rätt till studiemedel enligt bilagan till
denna förordning förläggs utomlands, ska den dock anses ha en godtagbar
standard.
Studier på gymnasial nivå
22 § För studier på gymnasial nivå i länder utanför Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) och Schweiz får studiemedel lämnas bara om motsvarande studier inte med lika stor fördel kan bedrivas i Sverige. Studiemedel
får dock lämnas för gymnasiala studier i språk i länder utanför EES och
Schweiz om språket har officiell status i studielandet.
Utlandsstudier som inte ger rätt till studiemedel
23 §9 Studiemedel får inte lämnas för en utbildning som
1. är jämförbar med en utbildning i Sverige som inte ger rätt till studiemedel, eller
2. inte rimligen bör ge rätt till studiemedel.
Studiemedel för distansstudier vid läroanstalter utanför EES och Schweiz
får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det.
Studiernas omfattning
24 §10 Studiemedel får lämnas för studier i ett land inom EES eller i
Schweiz, om studierna bedrivs på minst 50 procent av heltid och pågår under
minst 3 veckor.
Vid studier i ett land utanför EES och Schweiz får studiemedel lämnas om
studierna bedrivs på heltid och pågår under minst 13 veckor. Studiemedel får
dock lämnas även för sådana studier som bedrivs på minst 50 procent av heltid, om det finns särskilda skäl för det.
Därutöver får studiemedel lämnas för utlandsstudier som kan tillgodoräknas helt inom ramen för en studiemedelsberättigande utbildning som den studerande bedriver vid en läroanstalt i Sverige, i ett annat land inom EES eller i
Schweiz, om
1. studierna bedrivs på minst 50 procent av heltid, och
2. utbildningen i sin helhet pågår under minst 3 veckor.
Utländska medborgare
24 a § Till en studerande som inte är svensk medborgare, och inte heller ska
jämställas med svenska medborgare enligt 1 kap. 4 och 5 §§ studiestödslagen
(1999:1395), får studiemedel för utlandsstudier lämnas bara om
1. studierna kan tillgodoräknas helt inom ramen för en studiemedelsberättigande utbildning som den studerande bedriver vid en läroanstalt i Sverige,
2. studierna bedrivs på minst 50 procent av heltid, och
3. utbildningen i sin helhet pågår under minst 3 veckor.
Studiemedel för utlandsstudier inom ramen för ett utbytesprogram får lämnas under högst ett år till en studerande som avses i första stycket.
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11

25 §
Studiemedel för utlandsstudier får lämnas med de belopp som anges i
3 kap. 11 och 12 §§ studiestödslagen (1999:1395). Tilläggsbidrag får lämnas
med de belopp som anges i 11 a–11 c §§. Därutöver får merkostnadslån lämnas enligt 13–13 c §§.
Vid studier i länder inom EES och i Schweiz får högre studiebidrag och
tilläggslån lämnas med de belopp som anges i 3 kap. 13 och 14 §§ studiestödslagen.
Undantag från bosättningskravet
25 a § Det krav på bosättning som anges i 3 kap. 23 § första stycket studiestödslagen (1999:1395) gäller inte för utlandsstudier som kan tillgodoräknas
helt inom ramen för en studiemedelsberättigande utbildning som den studerande bedriver vid en läroanstalt i Sverige.
Ytterligare föreskrifter
25 b § Universitets- och högskolerådet får meddela föreskrifter om godtagbar standard för utbildningar på eftergymnasial nivå enligt 21 § andra stycket.
Centrala studiestödsnämnden får meddela
1. föreskrifter om godtagbar standard för utbildningar på gymnasial nivå
enligt 21 § andra stycket,
2. föreskrifter om ytterligare undantag från det krav på bosättning som
anges i 3 kap. 23 § första stycket studiestödslagen (1999:1395),
3. föreskrifter om att den studerande i ansökan om studiemedel för studier
vid en läroanstalt utomlands ska lämna ett medgivande till att läroanstalten får
lämna sådana uppgifter om studierna till Centrala studiestödsnämnden, som
har betydelse för den studerandes rätt till studiemedel,
4. föreskrifter om utbetalning av studiemedel för utlandsstudier, och
5. närmare föreskrifter om studiemedel för utlandsstudier.
26 §12 I 27–32 §§ finns bestämmelser om studiemedel för tid då en studerande på grund av sjukdom är helt oförmögen att bedriva sina studier.
I nämnda paragrafer avses med
sjukperiod: tid då en studerande på grund av sjukdom oavbrutet har varit
oförmögen att bedriva sina studier,
studietid: den del av ett kalenderhalvår då en studerande bedriver studier
och den del av kalenderhalvåret då den studerande skulle ha bedrivit studier
om han eller hon inte hade blivit sjuk.
Bestämmelserna om studiemedel under sjukdom gäller även vid utlandsstudier enligt 20–25 b §§. De frågor som enligt 28–32 §§ ska skötas av Försäkringskassan ska dock hanteras av Centrala studiestödsnämnden.
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6 kap.
14 §13 Ett beslut av Centrala studiestödsnämnden om studiestöd i ett ärende
enligt studiestödslagen (1999:1395) eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos Överklagandenämnden för studiestöd. Detta gäller dock inte beslut i ärenden om återbetalning av studielån. Av
6 kap. 10 § studiestödslagen framgår att sådana beslut i stället får överklagas
till allmän förvaltningsdomstol.
Beslut enligt 3 kap. 21 § andra stycket i frågan om en utbildning kan anses
ha en godtagbar standard får inte överklagas.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2015.
2. Förordningen tillämpas för studieperioder som inleds efter den 1 juli
2015, om ansökan om studiemedel har kommit in till Centrala studiestödsnämnden efter ikraftträdandet och den studerande inte redan har beviljats studiemedel för samma period enligt äldre föreskrifter.
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för studieperioder som förordningen
inte tillämpas för enligt 2.
4. Vid tillämpningen av 3 kap. 13 c § ska lån för undervisningsavgifter som
en studerande tidigare har fått räknas av från det gällande maximala lånebeloppet.
På regeringens vägnar
AIDA HADZIALIC
Maria Eka
(Utbildningsdepartementet)
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