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Regeringen föreskriver i fråga om studiestödsförordningen (2000:655)
dels att 1 kap. 2 §, 3 kap. 2 och 9 a §§ och bilagan ska ha följande lydelse,
dels att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2013:872) om ändring i den förordningen ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 10 §, av följande lydelse.

1 kap.
2 §1 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 stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

3 kap.
2 §2 För studier vid de läroanstalter och utbildningar som anges i avdelning A i bilagan får studiemedel lämnas först från och med det andra kalenderhalvåret det år då den studerande fyller 20 år. Studiemedel får dock lämnas
även dessförinnan för de utbildningar som enligt förordningen (2013:871) om
stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar har förklarats berättiga till studiestöd enligt avdelning A 2 samt för de utbildningar som
anges i avdelning A 3.
9 a §3 Det högre bidragsbeloppet enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen
(1999:1395) får lämnas för studier från och med det andra kalenderhalvåret
det år då den studerande fyller 20 år till och med det kalenderår då den studerande fyller 24 år, om
1. den studerande i anslutning till studiernas början är arbetslös och
a) omfattas av ett utbildningskontrakt enligt förordningen (2015:502) om
samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten och ska bedriva studier
inom ramen för kontraktet, eller
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b) saknar en gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper och är inskriven i jobbgarantin för ungdomar enligt förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar eller i jobb- och utvecklingsgarantin enligt förordningen
(2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin,
2. studierna bedrivs på grundläggande eller gymnasial nivå inom kommunal vuxenutbildning eller motsvarande utbildning i folkhögskola, och
3. den studerande inte har bedrivit studier med studiestöd under de senaste
sex månaderna innan de studier, som kan ge rätt till det högre bidragsbeloppet
inleds.
Det högre bidragsbeloppet får lämnas till dess att den studerande får slutbetyg från kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, gymnasieexamen från kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller studieomdöme
från folkhögskola.
Det högre bidragsbeloppet lämnas inom ramen för anvisade medel och i
den ordning som ansökningarna kommer in till Centrala studiestödsnämnden.
10 §4 Det högre bidragsbeloppet enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen
(1999:1395) får lämnas för studier på kompletterande pedagogisk utbildning
som leder till ämneslärarexamen inom matematik, biologi, fysik, kemi, naturkunskap eller teknik.
Det högre bidragsbeloppet lämnas inom ramen för anvisade medel och i
den ordning som ansökningarna kommer in till Centrala studiestödsnämnden.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för sådan utbildning som avses i
punkten 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen
(2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.
1. Denna förordning träder i kraft den 3 augusti 2015.
2. Bestämmelserna i 3 kap. 9 a § i den nya lydelsen tillämpas för studier
som bedrivs efter ikraftträdandet.
3. De nya bestämmelserna i 3 kap. 10 § tillämpas för studier som bedrivs
efter ikraftträdandet.
På regeringens vägnar
AIDA HADZIALIC
Maria Eka
(Utbildningsdepartementet)
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Förteckning över de läroanstalter och utbildningar vid vilka
studiestöd kan lämnas
Avdelning A
Ålder
I avdelning A anges de läroanstalter och utbildningar vid vilka studiestöd kan
lämnas i form av
– studiehjälp till och med det första kalenderhalvåret det år då den studerande fyller 20 år (jfr 2 kap. 1 §), eller
– studiemedel från och med det andra kalenderhalvåret det år då den studerande fyller 20 år (jfr 3 kap. 1 och 2 §§).
Studiemedel får dock lämnas även före 20 års ålder för de utbildningar som
enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och kulturutbildningar och
vissa andra utbildningar har förklarats berättiga till studiestöd enligt avdelning A 2 samt för de utbildningar som anges i avdelning A 3 (jfr 3 kap. 2 §).

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
Utbildning enligt förordningen (2015:504) om statsbidrag för utbildning
som kombineras med traineejobb
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
Samernas utbildningscentrum
Sveriges lantbruksuniversitet, seminörutbildning
Utbildningar som enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och
kulturutbildningar och vissa andra utbildningar har förklarats berättiga till
studiestöd enligt avdelning A 2
Öster-Malma jaktvårdsskola
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B1
BF Scandinavian Aviation Academy AB, trafikflygarutbildning samt ATPLteori
Entry Point North AB, utbildning till flygledare
Ersta Sköndal Högskola AB
– kyrkokameral utbildning,
– teologisk baskurs 60 högskolepoäng, och
– påbyggnadsutbildning i psykosocialt arbete
Evangeliska Frikyrkan, pastors- och missionärsutbildning
Flygteoriskolan i Barkarby AB, ATPL-teori
Folkhögskola
– fritidsledarutbildning,
– utbildning till tolk mellan hörande och barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade, och
– yrkesutbildning motsvarande högst 80 veckors studier på heltid som
utgör påbyggnad till gymnasieskolan och som för tillträde kräver en gymnasieexamen eller motsvarande kunskaper
Johannelunds teologiska högskola, pastors- och missionärsutbildning
Korteboskolan
– pastors- och missionärsutbildning, och
– utbildning i kristen terapeutisk själavård
Kursverksamheten vid Uppsala universitet, kurs i svenska för utländsk
hälso- och sjukvårdspersonal
Marionetteatern, dockspelarutbildning
Metodistkyrkans nordiska teologiska seminarium, pastors- och missionärsutbildning
Missionsskolan Götabro, pastors- och missionärsutbildning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
– påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer,
– tvåårig utbildning i skydd mot olyckor som leder fram till examen i
säkerhets- och räddningsarbete,
– utbildning som leder fram till examen som skorstensfejare,
– vidareutbildning som leder fram till examen som skorstensfejartekniker,
och
– vidareutbildningarna systematiskt säkerhetsarbete, räddningstjänst samt
tillsyn och olycksförebyggande arbete
Polishögskolan, polisprogrammet
Polisprogrammet, uppdragsutbildning vid Umeå universitet
Polisprogrammet, uppdragsutbildning vid Linnéuniversitetet
Polisprogrammet, uppdragsutbildning vid Södertörns högskola
Skandinaviska Naprapathögskolan AB, fyraårig naprapatutbildning
Statlig trafikflygarutbildning
Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan, lärarutbildning
Stiftelsen Skandinaviska Kiropraktorhögskolan, fyraårig kiropraktorutbildning
Stiftelsen Waldorflärarhögskolan, lärar- och förskollärarutbildning
Stockholms katolska stifts prästseminarium
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Svenska kyrkans utbildningsinstitut, utbildning till diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker och präst
Utbildning inom yrkeshögskolan enligt lagen (2009:128) om yrkeshögskolan som inte är uppdragsutbildning
Utbildningar som enligt förordningen (2013:871) om stöd för konst- och
kulturutbildningar och vissa andra utbildningar har förklarats berättiga till
studiestöd enligt avdelning B 1
Waldorfseminariet i Kungälv, lärarutbildning
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