
Socialförsäkringsutskottets betänkande 

1983/84: 11 

om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m. m. (prop. 1983/84: 40, bil. 
6, p. 9-13) 

Propositionen 

I proposition 1983/84: 40 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m. m., 

bilaga 6, G. Studiestöd, p. 9 och 13, har regeringen (utbildningsdeparte

mentet) föreslagit riksdagen att 

dels godkänna vad som förordats om inkomstgränser för det inkomst

prövade tillägget, 

dels anta förslagen till 
1. lag om upphävande av lagen ( 1982: 1243) om tilläggsbelopp till basbe

loppet vid beräkning av studiemedel, 

2. lag om ändring i studiestödslagen ( 1973: 349). 

Lagförslagen redovisas i bilaga till betänkandet. 

Motionerna 

I motion 1983/84: 86 av Jan-Erik Wikström m. fl. (fp) hemställs 

19. att riksdagen avslår förslaget om äktamakeprövning för studieme

del, 

20. att riksdagen avslår förslaget att slopa bidragsdelen i studiemedlen, 

21. att riksdagen beslutar höja studiemedlens totalbelopp till 148% av 

basbeloppet fr. o. m. budgetåret 1984/85. 

I motion 1983/84: 100 av Thorbjörn Fälldin m. fl. (c) hemställs 
8. att riksdagen beträffande studiemedlen beslutar anta i motionen re

dovisat förslag innebärande 
a) att studiemedlen beräknas utifrån basbeloppsindex och räknas upp till 

145 % av detta basbelopp, 

b) att bidragsdelen bibehålls enligt nuvarande regler, 

c) att regeringens förslag om införande av äktamakeprövningen avslås. 

9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som 

anförts om fortsatt reformering av det studiesociala systemet. 

I motion 1983/84: 118 av Jörgen Ullenhag m. fl. (fp} hemställs att riksda

gen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en 

översyn av vissa regler i studiemedelssystemet. 

I motion 1983/84: 122 av Margareta Winberg m. fl. (s) hemställs att 
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riksdagen beslutar som sin mening ge regeringen till känna vad i motionen 
anförts beträffande den s. k. äktamakeprövningen. 

I motion 1983/84: 123 av Lena Öhrsvik m. fl. (sJ hemställs att riksdagen 

som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförts om 

behovet av en analys av studiebidragets effekter samt behovet av åtgärder 

för att minska skuldsättningen innan bidragsdelen avskaffas ur studieme

delssystemet. 

I motion 1983/84: 140 av Per Unckel m. fl. (m) hemställs 

1.1. att riksdagen beslutar att avslå regeringens förslag till lag om ändring 

i studiestödslagen ( 1973: 349). 

12. att riksdagen beslutar att studiemedlens totalbelopp skall höjas till 

155 % av basbeloppet fr. o. m. budgetåret 1984/85 samtidigt som bidragsde

len avskaffas. 

I motion 1983/84: 145 av Lars Werner m. fl. (vpk) föreslås 

I. att riksdagen beslutar avslå förslaget om att studiehjälp till studeran

de i åldern 18-20 år skall prövas mot föräldrarnas inkomst, 

2. att riksdagen beslutar avslå förslaget om att återinföra behovspröv

ning av studiemedel i förhållande till makes/makas inkomst, 

3. att riksdagen beslutar i enlighet med i motionen föreslagna inkomst

gränser vad avser det inkomstprövade tillägget inom studiehjälpssystemet. 

4. att riksdagen beslutar avslå förslaget om att ta bort bidragsdelen i 

studiemedlen, 

5. att riksdagen beslutar att studiemedlens totalbelopp fr. o. m. budget
året 1984/85 skall höjas till 150% av basbeloppet och antar följande, som 

Motionärernas förslag betecknade 

Förslag till 

Lag om ändring i studiestödslagen,(1973: 349) 

4 kap. 
13 § 

Regeringens förslag 

Studiemedel utgår med 8,22 pro
cent av basbeloppet för varje hel. 
sammanhängande tidsperiod för 
vilken den studerande har rätt till 
studiemedel. Tidsperioden skall · 
omfatta för heltidsstuderande 15 
och för deltidsstuderande 30 dagar. 

Motionärernas förslag 

Studiemedel utgår med 8,47 pro
cent av basbeloppet för varje hel, 
sammanhängande tidsperiod för 
vilken den studerande har rätt till 
studiemedel. Tidsperioden skall 
omfatta för heltidsstuderande 15 
och för deltidsstuderande 30 dagar. 

Vad som sägs - - - - - - - - - - 22 eller 25 §. 

6. att riksdagen uttalar att studiemedlens totalbelopp bör höjas till 160 % 
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av basbeloppet och hemställer hos regeringen att under 1984/85 års riks

möte förelägga riksdagen förslag härom. 

Utskottet 

Utskottet behandlar nedan de i proposition 1983/84: 40 om vissa ekono

misk-politiska åtgärder. m. m. bil. 6 (utbildningsdepartcmentet) under litt. 

G. Studiestöd framlagda förslagen till ändrade regler för studichjälp till 

yngre gymnasieelever och studiemedel till högskolestuderande och äldre 

gymnasieelever. Vidare behandlar utskottet ett flertal motionsyrkandcn 

som väckts med anledning av propositionen. 

Studiehjiilp 111. 111. 

Studiehjälpsberättigade elever kan förutom studiebidrag och de olika 

tillägg till detta som eleven kan vara berättigad till också få återbetalnings

pliktiga studiemedel. Dessa utgår efter prövning mot den studerandes och 

hans föräldrars eller i förekommande fall makes ekonomi antingen med ett 

belopp av högst 10000 kr. per år eller, för de fall eleven fyllt 18 år och 

brutit sambandet med föräldrarnas ekonomi och flyttat hemifrån, med ett 

belopp som tillsammans med studiebidrag och tillägg motsvarar studie

medlen för högskolestuderande. Möjligheten att få detta senare slag av 

studiemedel infördes år 1979. 

Departementschefen erinrar om att möjligheten att få studiemedel prö

vade endast mot den egna ekonomin infördes för att möjliggöra att myn

diga ungdomar själva skulle kunna finansiera sina gymnasiala studierobe

roende av föräldrarnas ekonomi. Hon framhåller att även om det principi

ellt fortfarande finns skäl för en sådan ordning har reformen inneburit att 

man gjort avsteg från principen att ungdomar i största möjliga omfattning 

bör kunna genomföra en så grundläggande utbildning som gymnasiala 

studier utan skuldsättning. Denna princip bör tillmätas större betydelse i 

det arbctsmarknadsliigc som nu r{1der. Departementschefen hiinvisar ock

så till föräldrarnas försörjningsansvar mot gymnasiestuderande i de ak

tuella åldrarna. Mot denna bakgrund föresl{tr hon att studiemedlen iivcn 

för gymnasiestuderande i åldern 18-20 är i allmänhet skall prövas mot 

föräldrarnas eller i förekommande fall makes ekonomi och att högsta 

studiemcdclsbeloppet skall vara I 0 000 kr. per år. Endast om särskilda skiil 

föreligger skall studiemedel kunna utgå utan prövning mot fi.iräldraekono

min och med det högre beloppet. Sådana skäl kan enligt propositionen vara 

t. ex. sociala förhållanden i hemmet som ,innebär svära bdastningar p{1 

familjerelationern·a och det förhållandet att den studerande under en längre 

tid förvärvsarbetat och haft egen bostad.· Förslaget beräknas inncbiira en 

minskad belastning på statsbudgeten med ca 100 milj. kr. under nästa 

budgetår. 

Lars Werner m. fl. anser i motion 145 att samhället bör garantera ett 
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ekonomiskt oberoende för den som bedriver studier över grundskoknivii 

och motsiitter sig därför att studiemedel till studerande i ;\kkrn 18-20 år 

prövas mot föräldrarnas ekonomi. 

Propositionens förslag innebiir visserligen en avseviird inskriinkning i 

möjligheterna för 18-20-äringar att sjiilva finansiera sina gymnasiestudier. 

Samtidigt behillls möjligheten att utan prövning mot föriildrarnas ekonomi 

fo studiemedel i de fall dii den studerande har tungt viigande skiil för sin 

begiiran att själv fil finansiera sina studier. Med hiinsyn härtill och till vad 

departementsehefen anfört som stöd för propositionens förslag bitriider 

utskottet detsamma utom sävitt avser förslag om makeprövning i de fall 

det högre studiemedelsbeloppet utg{ir, vartill utskottet t1terkommer nedan. 

Utskottet avstyrker siilcdes bifall till motion 145 i motsvarande del. 

Inom studiehjiilpens område föreslf1s ocksft i propositionen en förbiitt

ring av det inkomstprövade tilliigget, som kan ses som en fortsiittning pt1 

det stailiga bostadsbidraget och är samordnat med detta vad gäller mii

nausbclopp och reuuktionsregler. I enlighet med vad som i propositionen 

bil. 9 lbostaJsJepartementet) har föreslagits betriiffanue det statliga bo

staJsbiJraget föreslas att det inkomstprövade tilliigget skall hiijas fr. o. m. 

den 1 april 1984 frfm 240 kr. till 26.'i kr. per miinad och att den nedre 

griinsen för riitt till oreuucerat tilliigg för ensamst~1cnue fiiriildrar höjs friln 

33 000 kr. till 35 000 kr. per är och för makar frän 41 000 kr. till 43 000 kr. 

per ar. Gränsen diir en högre reuuktionstakt av tilliigget intriiuer föresliis 

höjd friin 62 000 kr. till 65 000 kr. 

I motion 145 yrkas att den nedre reuuktionsgriinsen för makar skall höjas 

till 44000 kr. och den övre griinsen till 67000 kr.. allt i överenssUimmelse 

med vad vänsterpartiet kommunisterna föreslagit i motion 1983/84: 153 

betriiffande det statliga bostadsbiuraget. 

Hostadsutskottet har i betiinkande BoU 1983/84: 12 tillstyrkt regeringens 

förslag om förbiittringar av det st;1tliga bostausbidraget och avstyrkt bifall 

till motion 1983/84: 153. Socialförsiikringsutskottet tillstyrker propositio

nens förslag om motsvarande fiirbiittring<ir av Jet inkomstprövade tilliigget 

och avstyrker bifall till motion 145. 

St11dic1111·del 

Studiemedel för h(igskoleelever och för iildre elever i gymnasieutbild

ning utgör högst 142 'X av basbeloppet per iir. Till basbeloppet utg;ir. i 

likhet med vad som giiller vid beräkning av pensionsfiirmiiner, ett siirskilt 

tilliigg llm 3011 kr. En siirskild lag hiirom infördes Jen 1 januari 1983. Det 

basbelopp som studiemedlen beriiknats efter utgör s~ilunda för ilr 1983 

19700kr. 

Studiemedlen bestiir av dels en bidragsdel som utgiir_ högst 2 178 kr., dels 

iiterbetalningspliktiga studiemedel. Bidragsandelen utgjorde 25 '.'! av stu

diemedlen niir systemet infördes iir 1964 men har diirefter successivt 

sjunkit efter hand som studiemedlens totalbelopp höjts. Kätten till stuuie-
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medel prövas mot den studerandes inkomst och förmögenhet. Vid heltids

studier reduceras studiemedlen niir inkomsten överstiger 0.55 basbelopp 

per kalenderhalvi'1r. 

Studiemedelsskulden riiknas årligen upp med ett s. k. regleringstal om 

detta tal iir liigre iin konsumentprisindex. Reglcringstalet iir f. n. 4,2 '/r•. 

I enlighet med vad som föreslagits i bil. 8 (socialdepartementet) beträf

fande det siirskilda tilliiggsbcloppet till basbeloppet vid beräkning av pen

sionsfiirm{111er m. m. liigger utbildningsministern fram förslag om att det 

siirskilda tilHiggsbeloppet till basbeloppet vid beräkning av studiemedel 

skall slopas fr. o. m. den I januari 1984. För att kompensera studiemedels

tagarna hiirför föreslår hon vidare att studiemedlens totalbelopp skall höjas 

fr. o. m. samma tidpunkt till 143 .5 r;;; av basbeloppet per liisår. Höjningen 

skall giilla under första halvåret 1984. 

För tiden efter den I juli 1984 föresläs en ytterligare höjning av studie

medlen till 148 r;;;:,. av basbeloppet. För att skapa ekonomiskt utrymme för 

denna höjning föreslås samtidigt att bidragsdelen omvandlas till återbetal

ningspliktiga studiemedel ·och att behovet av studiemedel prövas inte bara 

som f. n. mot den studerandes egen ekonomi utan iiven, såsom var fallet 

före den I juli 1980. mot makes/makas ekonomi. Behovsprövningen före

slils utformad så att studiemedlen för en termin reduceras med 40 %1 av den 

del av makes/makas inkomst som överstiger två basbelopp under ett kalen

derhalviir. Denna fribcloppsgräns sbll höjas med ett halvt basbelopp för 

va1je barn som har rätt till barnbidrag. förliingt barnbidrag eller studiehjälp 

under förutsiittning att barnet tillhör föriildrarnas ekonomi. Siirskilda över

gångsregler föresl[is för den som pftbörjat studier senast höstterminen 

1983. 

Bidragsdclens omvandling innebär en besparing redan för nästa budget

iir med 25 milj. kr. Införandet av makepriivningen innebär när förslaget nar 

full effekt budget[1ret 1986/87 ett minskat utflöde av studiemedel med 90 

milj. kr. 

I de förevarande motionerna har förslaget om en höjning av studiemed

len till 143.5 ~-(,av basbeloppet fr. o. m. den I januari 1984 endast tagits upp 

i motion 100 av Thorbjiirn Fälldin m. 11. Motioniirerna yrkar en ytterligare 

höjning fr. o. m. 1984 års ingång. niimligen till 145 r;;;. av basbeloppet beriik

nat enligt gällande basbcloppsindex. 

Pi·opositionens förslag om omprioriteringar fr. o. m. nästa budgetiir har 

diiremot föranlett kritik och motförslag i t:tt flertal motioner. S[ilunda har 

motioniirerna i motion lllO, motion 140 av Per Unckel m. Il., motion 86 av_ 

Jan-Erik Wikström m.11., motion 145 av Lars Werner m.11. och motion 122 

av Margareta Winbcrg motsatt sig förslaget om införande av makcpröv

ning. Motioniirerna i motil)ncrna 86. llJO och 14.'i har vidare yrkat avslag pii 

förslaget om att bidragsdelen inom studiemedli:n skall omvandlas till ater

betalningspliktiga studiemedel. Di:tta förslag kritiseras ocksii av Li:na 

Öhrsvik m. Il. i motion 123. 
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I motionerna 140 och 145 läggs dessutom fram förslag om en högre 

höjning av studiemcdclsheloppet rr. o. m. nästa budget{1r iin vad som flire

slagits i propositionen. Motioniirerna i motion 140 hegiir beslut om en 

höjning av studiemedlens totalnivil till 155 S·(-, av basbeloppet. Motionärer

na förutsätter därvid att bidragsdelen samtidigt omvandlas till fiterhetal

ningspliktiga studiemedel. I motion 145 läggs fram förslag om en höjning av 

studiemedlen till 150 ~'(, av basbeloppet fr. o. m. den 1 juli 1984. Dessutom 

begärs att regeringen liigger fram förslag till 1984/85 års riksmöte om att 

studiemedlens totalbelopp skall höjas till 160% av basbeloppet. 

Med hänsyn till den kritik förslaget om en omprioritering inom studieme

delsomrf1det mött anser utskottet alt det finns anledning all niirmare under

söka vilka andra finansieringsmetoder som står till buds för en höjning av 

studiemedlen. Regeringen har i proposition 1982/83: 150 om en reviderad 

finansplan (bil. I, s. 66) anmföt att det betrtiffande studiemedlen finns 

anledning att pröva möjligheten till en omfördelning av de totala studie

medlen till förmån för dem som bäst behöver stöd och att en förstudie i 

dessa frågor kommer att p[ibörjas innevarande höst. 

I !lera av de förevarande motionerna förs fram förslag om iindringar 

inom studiemedelssystemet. Sålunda förordas i motion 122 som ell alter

nativ till införande av makeprövning all regleringstalet vid uppriikningen 

av studiemedelsskulden höjs. Enligt motioniirerna i motion I 00 biir skuld 

och återbctalningsregler ägnas siirskild uppmiirksamhet i den fortsatta 

reformeringen av studiestödssystemet. Om minimiavgiften vid ätcrbctal

ning av studiemedlen höjdes med 200 kr. per år skulle, anför motioniirerna, 

den långsiktiga skuldsättningen minska och skapa ett reformutrymme i 

storleksordningen 10.milj. kr. Problemen med skuldsiittning berörs ocks~1 i 
motion 123. Motioniircrna anser att ätgärdcr för att minska skuldsiillningcn 

miiste överviigas. Som exempel pf1 sådana f1tgiirder anges att ~tlerbctal

ningsreglerna kan ändras, möjlighet ges till viss avskrivning efter avslutade 

studier eller att bidragsdelen höjs. 

I motion 118 av Jörgen Ullenhag, slutligen. kritiseras ·den nuvarande 

metoden. för prövning av riitten till studiemedel mot den studerandes egen 

ekonomi. Motioniiren ifdgasiiller om inkomsten under sommarferierna 

skall hehöva påverka studiemedelstilldelningen för återstoden av i'trct. 

Utskottet finner en översyn med den inriktning som regeringen aviserat i 

proposition 1982/83: 150 vara av stor vikt. Härigenom kan en mera förut

siittningslös prövning ske av vilka omprioriteringar som är möjliga för att 

fä utrymme för att höja studi.cmedelsbeloppet för de studerande som är i 

störst behov av medel för all kunna bedriva sina studier. I anslutning till 

översynen förutsiittcr utskollel all man också överviiger de olika förslag 

till iltgiirder som förts fram i motionerna 100. 118, 122 och 123. 

Med hiinsyn ·till det anförda iir utskottet silledes inte nu berett att 

tillstyrka vare sig en hi\jning fr. o. m. ntista budgetår av s.tudiemedlens 

totalbelopp till 14~ '/(, av basbeloppet eller mer, eller all hidragsdclen 
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om·vandlas till återbetalningspliktiga studiemedel. eller att makcprövning 

införs vid studiemedelstilldelningen. Diircmot anser utskottet att en höj

ning av studiemedlen är nödviindig. Utskottet föreslår sålunda all studie

medlen redan fr. o. m. den I januari 1984 höjs till 1451/{, av basbeloppet. 

Utskottets ställningstagande innebiir alt motionerna I 00 yrkandena 8 b 

och c och 9. 140 yrkande 11. 86 yrkandena 19 och 20, 145 yrkandena 2 och 

4. 123. 122 och 118 blir tillgodosedda. Vidare tillgodoses även motion 100 

yrkande 8 a i huvudsaklig del. Utskottet avstyrker däremot bifall till mo

tionerna 86, 140 och 145 i de delar de inte kan anses tillgodosedda. 

Hemställan 

Utskottet hemställer 

I. beträffande studiemedel till 18-20-äringar 

att riksdagen med anledning av proposition 1983/84: 40 och med 

avslag på motion 1983/84: 145 yrkande I antar följande såsom 

utskottets förslag betecknade lydelse av 3 kap. 12 ~ studicstöds

lagen 

Re!{eringens fiirslag Utskottets f("irslag 

3 kap. 

IH 
Återbetalningspliktiga studiemedel kan beviljas studerande som är i 

behov av studichjiilp utöver dem som han fött med stöd av övriga bestäm
melser om studichjiilp. 

Vid bedömandet av behovet av 
återbetalningspliktiga studiemedel 
skall för studerande som iir ogift 
den studerandes och hans föriild
rars ekonomiska förhållanden be
aktas. 

Om det föreligger siirskilda skiil 
och den studerande har brutit sam
bandet med föriildrackonomin. får 
dock. från och med månaden efter 
den under vilken den studerande 
fyller 18 år. hänsyn tas enbart till 
den studerandes ekonomiska för
hållanden. 

Vid bedömandet al' behm·et m· 
återhetalni ng splikt iga studic111edel 
skall för studerande som iir g(fi den 
studerandes och hans makes ekono
miski1 Jörhällanden heakta.\". När
mare hestiimmelscr härom skall 
meddelas av regeringen. 

Vid bedömandet av behovet av 
återbetalningspliktiga studiemedel 
skall för studerande som iir ogift 
den studerandes och hans föräld
rars ekonomiska förhållanden och 
ji"ir studerande so111 iir g(fi drn stu
derandes och hans makes ekono
miska ./i:irlul111111den beaktas. 

Om det föreligger särskilda skäl 
och den studerande har brutit sam
bandet med föriildraekonomin. får 
dock. från och med månaden efter 
den under vilken den studerande 
fyller 18 år. hiinsyn tas enbart till 
den studerandes ekonomiska för
httllanden. 
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, betrMfande inkomstpriirnt tilliigg 

att riksdagen med bifall till propositionen i motsvarande delar 

och med avslag på motion 1983/84: 145 yrkande 3 

dels antar det i propositionen framlagda förslaget till ny lydelse 

av 3 kap. 10 ~ studiestödslagen. 

dds godkiinner vad som förordats om inkomstgriinser for det 

inkomstprövade tillägget. 

3. beträffande tilliiggshclopp till hashl'ioppet 1·id h1'riik11i11g m· st11-

dicmcdcl 

att riksdagen antar det i propositionen framlagda förslaget till lag 

om upphiivande av lagen ( 1982: 1243) om tilliiggshelopp till bas

beloppet vid beriikning av studiemedel. 

4. beträffande hiij11i11g 11\" st11diemcdlc11 .fi". o. 111. d1'11 I _ia1111ari 1984 

att riksdagen med anledning av propositionen och motion 1983/ 

84: I 00 yrkande 8 a 

dels antar följande såsom Utskottets .fi"ir.1lag betecknade lydelse 

av 4 kap. 13 och 24 ~~ studiestödslagen 

N111·ar111ufr lydelse Utskottets .fi"irslllg 

4 kap. 

IH 
Studiemedel utgår med 7.89 pro

cent av basbeloppet för varje hel. 
sammanhängande tidsperiod för 
vilken den studerande har riitt till 
studiemedel. Tidsperioden skall 
omfatta för heltidsstuderande 15 
och för del tidsstuderande 30 dagar. 

Studiemedel utgiir med 8.IJfi pro
cent av basbeloppet for varje hel. 
sammanhiingande tidsperiod för 
vilken den studerande har riitt till 
studiemedel. Tidsperioden skall 
omfatta för heltidsstuderande I 'i 
och för deltidsstuderande 30 dagar. 

Vad som sägs i första stycket giiller endast om ej annat följer av 14. 16. 
17. 19. n eller 25 *· 
Nurl/rande lydelse Uf.l"kottets .fi"irslllg 

24 ~ 

I studiemedel ingår studiebidrag. Barntilliigg utgår dock endast i form av 
återbetalningspliktiga studiemedel. 

För varje hel. sammanhiingande 
tidsperiod om 15 dagar för heltids
studerande och om 30 dagar för del
tidsstuderande utgör studiebidraget 
121 kronor. Om studiemedlen för 
denna tidsperiod enligt 10. 13. 16. 
17. 19 och 21-23 ~* utg~ir med läg
re belopp iin 7,89 procent av basbe
loppet utgör studiebidraget dock 
endast s;°1 stor del av 121 kronor 
som svarar mot förh~dlandet mellan 
det belopp som .utg{tr och 7.89 pro
cent av hasbeloppet. 

För var:ie hel. sammanhiingande 
tidsperiod om I 'i dagar for hel tids
studerande och om 30 dagar fiir dcl
tidsstuderande utgör studiebidraget 
121 kronor. Om studiemedlen för 
denna tidsperiod enligt 10. 13. 16. 
17. 19och 21-23 ~~ utgtirmed läg
re helopp iin R,06 procent av basbe
loppet utgör studiebidraget dock 
endast s{t stor del av 121 kronor 
som svarar ·mot förhf1llandct mellan 
det helopp som utg{ir och 8,06 pro
cent av basbeloppet. 
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Utgående studiemedel utgiir i första hand studiebidrag. Återstoden utgör 
föerbetalningspliktiga studiemedel. 

dels avsl<lr rropositioncns förslag till p. 2 i iiverg{ingsbestiimmel

scrna till lag om iindring i studiestödslagcn . 

.'i. bet riiffandc ompriori teri11g11 r inom .1·111die111cddssy.1·11•111ct .f/·. o. m. 

h11dgl'tilre1 !9X4!85 

att riksdagen 

dds med bifall till motionerna 1983/84: 86 yrkandena 19 och 20. 

1983/84: I 00 yrkandena 8 b och c, 1983184: 12'.! i motsvarande . 

del. 1983/84: 123 i motsvarande del. 1983/84: 140 yrkande 11 och 

1983/84: 14.'i yrkandena 2 och 4. avsl<'ir propositionens förslag till 

iindring i I kap. 3 ~- 4 kap. U. 17. 19. 21. 2.'i. 38. 39. 41 och 42 *~ 

studiestödslagen samt förslaget om att 4 kap. 24 ~ studiestödsla

gen skall upphöra att giilla. 

dels med anledning av motionerna 1983/84: 100 yrkande 9. 1983/ 

84: 122 i motsvarande del. 1983/84: 123 i motsvarande del och 

motion 1983/84: 118 som sin mening ger regeringen till kiinna vad 

utskottet anfört om en översyn av studiemedelssystemet. 

dels avsliir motionerna 1983/84: 86 yrkande 21. 1983/84: 140 yr

kande 12 m:h 1983/84: 14.'i yrkandena .'i och 6. 

6. betriiffande ing/"l'ss och ii\·ergc/11gshestii111111elser 

att riksdagen antar 

dels följande ingress till förslaget till lag om ändring i studiestiids

lagen ( 1973: 349): 

Hiirigenom föreskrivs att 3 kap. I 0 och 12 ~* och 4 kap. 13 och 

24 ** studiestödslagen t 1973: 349) skall ha nedan angivna ly

delse. 

dd.1· följande iivergiingsbestämmelser: 

I. Denna lag triider i kraft sil vitt avser 4 kap. 13 och 24 ** den I 

januari 1984. 3 kap. I 0 ~ den I april 1984 och i övrigt den I juli 

1984. 

2. Har i beslut om studiemedel för tid. som helt eller delvis 

infaller under första kalenderhalviiret 1984. 4 kap. 13 och 24 *~ 

tilliimpats i dessa paragrafers iildre lydelse. har den studerande 

dock rätt till studiebidrag och återbetalningspliktiga studiemedel 

för första halv~lret 1984 med de belopp som skulle ha utgått om 

bestämmelserna i dessa paragrafer tillämpats i deras nya lydelse . 

. Stockholm den I december 1983 

På socialförsäkringsutskottets viignar 

SVEN ASPLING 
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Niirrnrandc: Sven Aspling (s). Nils Carlshamre (m), Doris H[1vik (S). 

Gösta Andersson (t:). Börje Nilsson (s). Ralf Lindström (s). Gullan Lind
blad (m), Lena Öhrsvik (s). Siri Häggmark (m), Karin Israelsson (c). 
Marg6 lngvardsson (vpkl. Nils-Olof Gustafsson (s), Barbro Nilsson i Vis
by (ml. Margareta Hemmingsson (s) och Rune Backlund (c). 

Reservationer 

Studiemedel till 18-20-äringar (mom. I) 

I. Marg6 lngvardsson (vpkJ anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 4 som börjar med "Proposi

tionens förslag" och slutar med "motsvarande del" bort ha följande ly

delse: 

Utskottet delar motionärernas uppfattning att det för riitten att studera 

iir viktigt att samhället garanterar ett ekonomiskt oberoende vid studier 

över grundskolenivå. Den som vill studera skall inte behöva känna tyng

den av att ligga någon annan till last under studietiden och någon annan 

skall inte heller kunna uppställa villkor för eller förhindra studierna. Ut

skottet avstyrker diirför bifall till propositionens förslag om inskriinkn!ngar 

i rätten till studiemedel för 18-20-åringar som bedriver gymnasiestudier. 

dels att utskottet under moment I bort hcmstiilla 

I. beträffande studiemedel till 18-20-aringar 

att riksdagen med bifall till motion 1983/84: 145 yrkande I avslår 

det i propositionen framlagda förslaget till ny lydelse av 3 kap. 

12 ~ studicstödslagen. 

/11/.:.omstpriimt tillägg (mom. 2) 

2. l\larg6 lngvardsson (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 4 som börjar med "Bostads

utskottet har"' och slutar med ··motion 145" bort ha följande lydelse: 

I reservation 4 till bostadsutskottcts bctiinkande BoU 1983/84: 12 har bo

stadsutskottet tillstyrkt bifall till motion 1983/84: 153. Socialförsäkringsut

skottet tillstyrker därför bifall till motion 145 om att den nedre reduktions

gränscn för makar skall höjas till 44 000 kr. och den övre reduktionsgriin

sen till 67000 kr. vid beriikning av det inkomstprövade tillägget. 

dels att uhkottet under moment 2 bort hemställa 

., beträffande inkomstpriimt tilliigg 

att riksdagen med bifall till propositionen i motsvarande del och 

till motion 1983/84: 145 yrkande 3 

dds antar det i propositionen framlagda förslaget till ny lydelse 

av 3 kap. I 0 ~ studiestöd slagen, 

dels som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört 

om inkomstgränser för det inkomstprövade tillägget. 
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Omprioriterini:ar inom st11clil·111eclc/ss\·.1te111ct ./i. 0.111. h11dgl'trir1•t 198418.5 

(mom.5l 

3. Nils Carlshamre. Gullan Lindhlad:Siri Hiiggmark och Barbro Nilsson i 

Vishy (samtliga ml anser 

dels att den del av utskottets yttrande som bö1jar p~\ s. 6 med .. Utskottet 

finner" och slutar p[1 s. 7 med "anses tillgodosedda .. bort ha följande 

lydelse: 

Utskottet finner en grundlig översyn av studiemedelssystemet viil moti

verad. Härvid kan en förutsättningslös prövning ske av vilka ompriorite

ringar som är möjliga for att få utrymme för ytterligare höjning av studie

medelsbeloppen. I anslutning till översynen förutsiitter utskottet att man 

också överväger vissa av de förslag som framförts i motionerna I 00. 118. 

122 och 123. 

Utskottet finner dock en snar höjning av studiemedelsheloppen sf1 ange

lägen. att beslut hiirom inte kan anst{i tills den begiirda översynen är 

genomförd. Utskottet foreshlr diirför att studiemedlen redan fr. o. m. den I 

januari 1984 höjs till 145r.·;. av basbeloppet och fr. o. m. den I juli 1984 till 

155 r.'c av basbeloppet. För att åtminstone på sikt skapa utrymme för det 

ökade utflödet av studiemedel bör bidragsdelcn fr. o. m. den I juli 1984 

omvandlas till återbetalningspliktiga studiemedel. 

dels att utskottet under moment 5 bort hemstiilla 

5. beträffande omprioritaingar inom .\·t11dicmedelssystemet 

fr. o. m. hudr:ctårct 198../185 

att riksdagen 

dels med bifall till motionerna 1983/84: 86 yrkandena 19 och '.!O. 

1983/84: 100 yrkandena 8 b och c. 1983/84: l'.!2 i motsvarande 

del. 1983/84: 123 i motsvarande del. 1983/84: 140 yrkande 11 och 

1983/84: 145 yrkandena 2 och 4 avsl~\r propositionens förslag till 

ändring i I kap. 3 ~- 4 kap. 13. 17. 19. 21. 25. 38. 39, 41och42 ** 
studiestödslagen samt förslaget om att 4 kap. 24 * studiestödsla

gen skall upphöra att gälla. 

dels med bifall till motion 1983/84: 140 yrkande 12 och med 

anledning av motionerna 1983/84: I 00 yrkande 9, 1983/84: 122 i 

motsvarande del. 1983/84: 123 i motsvarande del och motion 

1983/84: 118 som sin mening ger regeringen till kiinna vad utskot

tet anfört om en höjning av studiemedlen. omvandling av bi

dragsdelen och översyn av studiemedelssystemet, 

dels avslår motionerna 1983/84: 86 yrkande 21 och 1983/84: 145 

yrkandena 5 och 6. 

4. Margö Jngvardsson (vpkl anser 

dels att den del av utskottets yttrande som börjar på s. 6 med "Utskottet 

finner" och slutar på s. 7 med "anses tillgodosedda" bort ha följande 

lydelse: 
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Utskotlt.:t har ingen erinran mot att en översyn sker av studiemedelssys

temet i syfte att hiija studiemedclsbeloppet men översynen för inte ges den 

inriktningen all utrymme fiir en höjning skapas genom omprioriteringar. 

Den enda rimliga lösningen av studiefinansieringen pil sikt iir att införa ett 

system med studielön till alla iiver In [ir. Diirmed skulle man fri hort de 

oriitt visor i uthildningsmöjlighetcr som följer av ekonomisk ojiimlikhet. 

Propositionens förslag om en höjning a\· studiemedlens lotalnivii g;ir i 

riitt riktning. Det hiir emellertid vara ekonomiskt möjligt att s{isom föresla

gits i motion 145 höja studiemedlen till 150'.'i av hasbeloppet fr. o. m. den I 

juli I <)84. f"i.lrslag hiirom biir förebggas riksdagen under innev;ir~inde riks

möte. D:irefter bör en ~'tterligare höjning ske till lnOC.'r av basheloppel. och 

utskottet anser att regeringen bör liigga fram förslag hiirom till 1984/85 iirs 

riksmiile. I avvaktan pi1 dessa förslag hiir studiemedlen höjas fr. o. m. den 

I januari 1984 till 145 r:; av hasbeloppet. 

elds alt utskottet under moment 5 bllrl henhtiilla 

.~. hetriiffande <llll{lrioritaingar i110111 st11dio111'dds.1yste111t'/ 

.fi·. 11. 111. h11dgettll"l't /9X4/85 

all riksdagen 

dds med bifall till motionerna 1983/84: 86 yrkandena 19 och 20. 

IWG/84: 1011 yrkandena 8 h och c. 1983/84: 122. 198V84: 123. 

1983184: 140 yrkande 11 m.:h 198J/84: 145 yrkandena 2 och 4 

avslfir pr;,positionens förslag till iindring i I kap. 3 ~- 4 kap. 13. 

17. 19. 21. 25. 38. 39. 41 och 42 *~ studiestiidslagen samt fiirsla

get om att 4 kap. 24 § sludics!lidslagen skall upphöra att giilla. 

dels med hifall till motion 1983/84: 145 yrkandena 5 och 6 som sin 

mening ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört om förslag 

till _riksdagen om höjningar av studiemedlen och en översyn av 

studiemedelssystemet. 

dels avslär motionerna 1983184: 86 yrkande 21. 1983/84: 100 yr

kande 9. 1983/84: 118 och 1983/84: 140 yrkande 12. 
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Bilaga 

I. Förslag till 

Lag om upphävande av lagen (1982: 1243) om tilläggsbelopp till 
basbeloppet vid beräkning a\· studiemedel 

Hiirigenom föreskrivs att lagen ( 1982: 1243 lom tiföggsbclorr till ba.sbe
lorpt:t vid beriikning av studiemedel skall upphiira att giilla vid utg;'mgcn av 
;1r 1983. 

Den upphiivda lagen skall dnck fortfarande tilliimr;ts niir beslut fattas 
om studiemedel som avser tid före upphörandet. 

2. Fiirslag till 

Lag om ändring i studiestödslagen ( 1973: 349) 

Hiirigenom föreskrivs i fr;lga om studiestödslagen ( 197.~: 349) 1 

dels att 4 kap. 24 ~ skall uprhöra att giil!a. 
dd.1 att I kap. 3 *· 3 kap. 10 och 12*~ samt 4 kap. 13. 17. 19. :!I. 2.5. 41 

och 42 *~ skall ha nedan angivna lydelse. 
dels att i lagen skall införas tvä nya paragrafer. 4 kap. 38 och W *~- av 

nedan angivna lydelse. 

Nurarande /rdc/sc Fiircs/agen /rc/d.11' 

I kap. 

Studiemedel bestär av .1t1uliehi
drag och återbetalningspliktiga stu
diemedel samt resekostnadser
siittning. 

H 
Studiemedel best[ir av ;°tterbetal

ningspliktiga studiemedel och rese
kostnad scrsiit t ni ng. 

3 kap. 

10 *~ 
Inkomstprövat tillägg utg[tr med Inkomstprövat tilliigg utgår med 

högst 240 kronor i mAnaden. hiig<>t 265 kronor i m;lnaden. 
Niirmare bestiimmelser om inkomstprövat tillägg meddelas av regering

en. 

12 *1 

Återbetalningspliktiga studiemedel kan beviljas studerande som iir i 
behov av studie hjälp utöver dem som han ffitt med stöd av övriga bestiim
melser om studiehjälp. 

Vid bedömandet av behovet av 

1 Lagen omtryckt 198 I: 579. 
Senaste lydelse av 4 kap. 24 ~ 1982: 266. 

~ Sc·naste lvdrbr 1982: 34.'i. 
'Senaste l~·delse 1982: 266. 

Vid bedömandet av behovet av 
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N111'(1rande lydelse 

ätcrhetalningspliktiga studiemedel 
~kal I hl'llktll.1· 

I. dl'll st11dl'ra11de.1· och hlln.I' .fi'ir
iildrar.1· ekonomiskll .fi"irl11//la11de11 
till och med dl'n 111ä1111d under 1·il
ke11 dl'n studerandl' .f.\·//a It! dr. 

2. den .1tt1dl'/'llndes och hans .ti'ir
ii/drar.1· 1·ko110111isk11 .fi'irhtlllande11 

.fi'<i11 och med milntHlen efier den 
1111dl'r 1·i/ken han .f_\'ila 18 är. 11111 

h1111 intl' hllr hmtit samhandet med 
.fi'iriildracko11r1min. 

3. den .l't11dcru11Jes l'k11110111iska 
fi'irl11)//11ndl'11 .fi'1/n och med 1111)n11-
de11 eficr de11 under 1·i/ke11 han 
.f.\·lll'r 18 är. om han hmtit sa111h1111-
det medji'iriilclraek11110111in enligt de 
11iinn11re fi'ireskrifier som ml'ddelas 
a1· regeringen· l'ller myndighet .rnm 

rl'gerini:en utser. 
Fiir studerande som m·ses i and

ra stvcket I och 2 och som iir g({t 
heaktas hans makes ekonomiska 
.fi'irhällanden i. stället Ji'ir hans .f('ir
ii/drars. 

Studiemedel utg<°ir med 7.89 pro
cent av basbeloppet för varje hel. 
sammanhiingande tidsperiod för 
vilken den studerande har rätt till 
studiemedel. Tidsperioden skall 
omfatta för heltidsstudcrande 15 
och för del tidsstuderande 30 dagar. 

14 

F<'ireslar.:e11 lydelse 

i'1tcrbetalningspliktiga studiemedel 
skall .fi'ir .\111dcrande som iir ogifi 
den .1t11de/'l/11des och hans .fi'iriild
/'llrs l'konomiska .fi'irl11ll!ande11 he
aktas. 

Om det .fi'ire/igger siirskilda skiil 
och den st11dera11de har hmtit sam
handet med .fi'iriilclraek111111mi11 . .får 
dock, .fi'iin och med 1111)n111/en l'.ficr 
Jc11 under l'i/ken dl'11 studerande 
.f_\'iler 18 ilr, hiin.1Tn tas enhart till 
dl'!1 st11dcrand1·.1· ekonomiska .fi'ir
l11Wandcn. 

Vid hediimandet a1· hchm·et m· 
äterhetal ni 11g.1plikti ga .1111Jiemcdel 
ska//fi'ir .1//tde/'llnde som iir gifi den 
st11Jerandl'.1· och hans makes ckr1-
1111111iska .fi'irluillanden heaktas. 
Niirmare hestiimme/ser härom 
s!w// meddelus m· regeri11r.:c11. 

Studiemedel utgår med 8.22 pro
cent av basbeloppet för varje hel. 
sammanhiingande tidsperiod för 
vilken den studerande har rätt till 
studiemedel. Tidsperioden skall 
omfatta för heltidsstuderande 15 
och för deltidsstuderande 30 dagar. 

Vad.som sägs i första stycket gäller endast om ej annat följer av 14. 16, 
17.19.22eller25*. 

17§ 

Utöver vad som följer av 16 * 
minskas det belopp som enligt l3 * 
första stycket och 14 ~ utgf1r till hel
tidsstuderande för varje hel. sam-

4 Senaste lydelse 1982: 266. 

Utöver vad som följer av 16* 
minskas det belopp som enligt l 3 ~ 
första stycket och 14 ~ utgårtill hel
tidsstuderande för varje hel. sam-
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Nul'(irande lydelse 

manhängande tidsperiod om 15 da
gar med en fyrtiofcmtedel av den 
del av den studerandes förmögen
het som överstiger sex gilnger has
bcloppct. 

15 

Fiireslagen lydelse 

manhiingande tidsperiod om 15 da
gar med 

I. en fyrtiofemtedt:I av den dd av 
dt:n studerandes förmögenhet som 
övt:rstiger sex gånger hasbeloppet. 
eller 

2. 0111 den ST/lllerande iir ,i:iti och 
le1•er 1ill.rn111111ans med 111llken. en 
f.\·rri1!f(•mtede/ a1· den del ll\' makar
n11s .1·w11111111tlllgd11 Fir111iige11hl'T 
som iil'crstigl'r nio gt/11ger h11she
loppe ! . 

Om den st11dern11de iir g!fi och 
lerer till.1·wnmll11.1· med m11ke11, 
111i11skus det hdopp s11111 enligt 13 ~ 
ji'irslll stycker och 14 ~ utgår .fi">r 
1·wjc hel. sw11m1111hiing1111Je tids
period 0111 15 d11g11r dess11to111 111ed 
11·11 .f.\Ttit~/i'111tede/11r m· den dd m· 
11111kens inkomst under kalender
lwli·t!ret so111 ii1·erstiger 11·ä h11she
/opp (!i·ihe/11ppsgrii11se11). 

0111 den studerande h11r 1·1ird1111-
den 0111 h11rn under 16 år hiijs.fi"ihe
loppsgriinsen mrJ ett lwli·t lwsl>e
lopp .fi"ir 1·w:je h11m och klllender-· 
ha/rår. lvled såd11n11 ham sk11lljä111-
stiil/11s h11m som stiuligrarande 
s1111111111nhor 111ed de11 .1111da1111de 
och som f.\·llt 16 är .1·111111 hed1frer 
studier so111 ger riill till fiirlii11gt 
hllmhidrag l'l1ligt 2 kap. eller st11-
diehjiilp enligt 3 k11p. 

0111 den stwfrrw1de iir g(fi 111e11 
inte len'r tillsa11111111ns med 11111ken, 
1il/iimplls_hir.1·w stycket 2 s11111t 11nJ
ra och tredje styckenll i den 111än 
de1111 .fi"i/jer m· hestiimmel.H'r so111 
medde/11s m· regeringe11 eller, l'.fier 
re,i:eringcns he111y11dig1111de, m· cen
trala st11diestiid.rniim11</en. 

19 *~ 
För deltidsstuderande minskas det bdopp som utgår för t:tt kalender

halvår enligt 13 *första stycket och 14 *for var:ie hel. sammanhiingande 
tidsperiod om 30 dagar med en niondel av den eld av den studerandes 
inkomst under kalenderhalvåret som överstiger nedan. för skilda perioder 
angivna delar av basbeloppet. niimligen 

~ Senast.: lydelse 1983: ~n. 
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Nu\'lmmde lydelse 

A.11111/ hela, .1111111111111/iiingande ridspe
rioder om 30 dagarji'ir 1"ilk11 s111dil'fll<'
dd skall 111g1/ 1111da k11ll'11daliali·t1,-,;1 

I 

3 
4 

Higst .'i 

Utöver vad som följer av första 
"tycket minska!-> det helopp "om en
ligt 13 * foNa !->tycket och 14 * ut
går till dclridsstuderande for varje 
hel. !'>ammanhängande tidsperiod 
om 30 dagar med två fyrtiofcmtede
lar av den del av den studerandes 
förmögenhet som överstiger sex 
gänger basbeloppet. 

Fi'ireslagen lydelse 

/.)t'/ m· h11shel11ppet 
160 procent 
l.'iO procent 
140 procent 
130 procent 
120 procent 

16 

Utöver vad som följer av första 
stycket minska" det belopp som en
ligt I H första stycket och 14 * ut
gitr till deltidsslllderande för varje 
hel. sammanh~ingande tidsperiod 
om 30 dagar med 

I. tv[1 fyrtiofcmtedelar av den del 
av den studerandes förmögenhet 
som överstiger sex giinger hash..:
loppet. el/a 

:! . 11m d1·11 .1·111demndt' iir g(fi 11cli 
le1·er 1il/.w11111111111.1· med 111ake11. t1·ii 
frrli1~1i'1111edelar 111· de11 del m· 111a
kam11.1 sw1111111n/11gd11 .fi'ir111iige11/ie1 
som i'i1·erstigl'r nio gilngt'r ht1she
/11pfJl't. 

Om den .1·t11dt>rt1ndt' iir g(fi och 
/en·r till.rn11111w11.1 med mllken. 
minskas det hl'lopp som 111gtir en
ligt 13 .~ .fi'ir.1/l/ .l'fydt•/ 11cli 14 § .fi'ir 
l'tllje lid. sw11111w1hii11gl111de tids
period 0111 30 dagar medfvr11.f.\Ttio
.fi'1111edl'lt1r 111· d1·n del lll' 11111ke11s 
inkomst 1111da kalenderlwli·tlret 
som ,-;1·a.1·1iger t1·ii h11shdof>p lfri
hd11ppsgrii11se11 J. 

Om de11 s111dt'rande har 1·tlnln11-
den 11111 h1im under 16 är hi~js .fi"ihe
Joppsgriinsen 111ed el/ ha/1·t h11sh1·
lopp pcr ham och kll/t>11dcr/111/i·är. 
AJed sädww ham skall jiimstiillas 
harn s11111 .1·tlldig1·111·111ule .rn111man
h11r 111t'd dt'n .\'/udcrande och s11111 
/\·lit 16 lir samt hedrii-a studier 
.wm ger riitt rill./i'ir/1ingr hamhidmg 
t'n/igt :! kap. l'ller st11did1jii/p enligt 
3 kap. 

0111 den studerande iir gifi 111en 
inte it'l·cr tills11111111t1ns med makt'n, 
tillii111pas.fi'irst11 srycket :! samt and
ra och tredje styckena i den mtin 
detla .fi'i/jer m· bestämmelse som 
111edde/11.1· a1· regaini.:en eller, t'.f/er 
regeringens bemyndigande. m· ccn-
1 rata st 11dic.1·1iid.rnii11111den. 
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N111·t1rande lydelse 

Som Jen stuJeranJes inkomsl 
unJer kaknJerhalviiret enligt 16 
och 19 ** riiknas den inkomst som 
han kan antagas komma alt ätnjula 
under kalenderhalväret. Viin.iet av 
naturaförm<iner fastställs av rege
ringen. l>o/.:.1or1111d1 I ipe11Ji11111, slat-
1 igl eller stahkommunalt bostaJsbi
Jrag. allmiinl harnbidrag och annat 
studiestöd enligt denna lag iin tim
stuJiestöJ. inkomsthiJrag och vux
ens1udiebiJrag riiknas icke som in
knmst. 

17 

Som den studerandes inknmst 
unJer kaknJerhalviirei enligt 16 
och 19 ** riiknas Lien inkom~! som 
han kan antagas komma alt iilnjuta 
unJer kalenJerhalväret. ViirJet av 
naturi'örm;\ner faststiills av rege
ringen. Statlig! eller statskommu
nalt bostaJsbidrag. allmiint barnbi
drag och annat studiesliid enligt 
Jenna lag iin tims1uJiesti.id. in
komslhidrag och vuxenstuJichi
drag räknas icke som inkomst. 

lfr.1·1ii111111d.l'l·nw i .fi'irs/11 .11rckl'I 

1il/ii1111}(1.1· ii1·e11 l'id herii/.:.11i11g 111· 

11111/.:.l's in/.:.0111.11 i,fiill so111 1111g1•s i 17· 
och /l) H. 

MeJ förmögenhet först~is i 17 och 19 ** skaltepliktig formiigenhet enligt 
l<tt:en I 1947: 577) om statlig fi.irmiigenhetssbtt. 

StuderanJe. som till fi.iljd av he
sti1mmeberna i 16. 17. 19 och 21 ** 
eller hestiimmelse som avses ·i 22 * 
ei iir heriiltit:ad till stuJiemedel. kan 
dock fä ,11ahe111/11i11g.1p/i/..1ig11 .1111-

11il'l11etld om synnerliga skiil .. före
ligger. 

Om synnerliga sbl föreligger. frlr 
studiemeJel utg{1 meJ högre helopp 
iin som följer av 10. 13. 14. 16. 17. 
19 nch 21 **eller bestiimmelse som 
avses i 22 *. l>t'I 1i1·as~;1111111d1· he
lc111p1·1 11tg1/r i .fim11 111· ii1ah1·111/-
11i11g.1pli/..1 ig11 srudil' 111n/d. 

StuJerande. som till följd av be
stiimmelserna i 16. 17. 19 och 21 ** 
eller hestiimmelse snm avses i 22 * 
inre iir heriilligaJ lill studiemeJel. 
kan dock fri siit/111111 om synnerliga 
sbl föreligger. 

Om synnerliga skiil föreligger. for 
studiemt:dcl ·utg<-1 med högre belt)rr 
iin som följer av IO. 13. 14. 16. 17. 
19 och 21 **eller bestiimmelse som 

avses i 22 *· 

38 *" 
Be.11ii1111111'i.l'l'm11 i tlt'//11 /.:.apird 

0111 .\t11dcm11d1· s11111 iir g!fi11 skall 
1il/ii111pt1s 011/11.11 0111 ii/..1e11s/.:.ape1 
i11g1i11s .11·1111.11 1111tler /..11/e11der/111/i·-
1irt•/ 111imw.11.fiire dl'/ )i'ir 1·il/.:.e1 .1111-

tlie1111·dl'i s/..11/l 111g1i. 
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l31'.1tii111111elsemll i delta J..apitd 
.111111 giiller .1111dern11de .10111 iir gifia. 
med 1111dl111t11g m· 17 .~ .f./iinle 
strckct och 19 ~ .fi'111t1' stvdt't, ti/1-
/iimpa.1· ii1·1·11 på den .1om utan 1111 

1·11ra g(fi /e1·er till.H11111111111.1 med 111i
go11 med l'i/J..cn hlln tidigllrt' har 1'11-

rit g(fi eller med 1·i/ke11 han gt'men
.l'llllll har t'ller hllr ht!fi hum. 

41 ~ 

Studiehidrllg och återbetalnings
pliktiga studiemedel enligt detta ka
pilel sam! barnlillägg vid 1illtimp
ning av 40 ~avrundas till hell kron
tal vid örelal under 50 nediit och vid 
annal öretal uppi\!. 

För den som under elt kalender
halvår t'.i ilr beriiltigad till mer än 
fem procent av basbeloppet i .1'/11-

diehidrag och återbeialningsplik
tiga studiemedel bortfaller riilten 
till siidant s1udies1öd. 

Återbetalningspliktiga studieme
del enligt delta kapitel sam! barn
tillliigg vid tilliimpning av 40~ av
rundas lill helt kronlal vid örctal 
under 50 nedcit och vid annat öretal 
uppi1t. 

För den som under elt kalender
halvilr inte iir beriiltigad till mer 
iin fem procent av basbeloppel i 
återbetalningspliktiga studiemedel 
bortfaller riilten till si1dant studie
stöd. 

I. Denna lag träder i kraft savitt avser 4 kap. 13 och 24 ~~ den I januari 
1984. 3 kap. 10 §den I april 1984 och i övrigt den I juli 1984. 

2. För studier under forsla kalenderhalväret 1984 skall studiemedel 
enligt 4 kap. 13 § dock utgi't med 7.97C/; av basbeloppet för varje hel 
tidsperiod. Vid beriikningen av studiemedlen skall bestilmmclserna i 4 kap. 
24 §tillämpas. Därvid skall s1udiebidr:ige1 dock minskas endast om swdie
medlcn utg{ir med lägre belopp än 7 .97 <;.'c av basbelnppet. 

3. Har i beslut om studiemedel för tid. som helt eller delvis infaller under 
första kalenderhalvåret 1984, studiemedlen beräknats utgå med 7 .89 r::; av 
basbeloppet för varje heltidsperiod. har den studerande rä!t till studiebi
drag och återbetalningspliktiga studiemedel för första halvfaret 1984 med de 
belopp som skulle ha utgålt om bestämmelserna under punkt 2 hade 
tillämpats. 

4. För s\uderande. vilka före utg[mgen av år 1983 har uppburit studie
medel enligt 4 kap. för vissa s!Udier och som fortsiitter dessa studier efter 
den I juli 1984, fär studiemedel beräknas utan hiinsyn till de nya bestäm
melserna i 4 kap. om prövning mot makes ekonomi. NLirmare bestLimmel
ser om vilka studerande detta skall giilla. skall meddelas av regeringen eller 
av myndighet som regeringen utser. 

7 Förutvarande 39 *upphävd genom 1980: 28:!. 

Norstedts Tryckeri. Stockholm 1983 


