
Socialförsäkringsutskottets betänkande 

1983/84:9 

om ändring i studiestödslagen (1973:349) (prop. 1983/84:4) 

Propositionen 

I proposition 1983/84:4 har regeringen (utbildningsdepartementet) före

slagit riksdagen att anta i propositionen framlagt förslag till lag om ändring i 

studiestödslagen (1973:349). 

Lagförslaget har följande lydelse. 

Förslag till 
Lag om ändring i studicstödslagcn ( 1973:349) 

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 5 § studiestödslagen ( 1973:349) 1 skall ha 

nedan angivna lydelse. 

Nul'(mmde lydelse Föreslagen lydelse 

3 kap. 

5 §2 

Studiehjälp utgar för sådan del av Hisitr under vilken den studerande 
bedriver studier. 

Studiehjälp i form av återbetalningspliktiga studiemedel utgår även för tid 
under vilken den studerande iir sjuk enligt vad som anges i U-19 §§. om ej 
annat följer av bestämmelser som regeringen meddelar. 

Vid tillämpning av första stycket Vid tillämpning av första stycket 
och bestiimmelse som avses i andra och bestämmelse som avses i andra 
stycket beaktas endast hela, sam- stycket beaktas endast hela. sam-
manhängande tidsperioder under ett man hängande tidsperioder under ett 
kalenderhalvår om 15 dagar för hel- kalenderhalvår om 15 dagar för hcl-
tidsstuderande och 30 dagar för del- tidsstuderande och 30 dagar för del-
tidsstuderande. tidsstuderande. om ime annat följer 

a1• föreskrifter som meddelas a1· rege
ringen eller myndiglzer som regering
en bestämmer. 

Vid tillämpning av bestämmelse i detta kapitel skall liisår anses omfatta det 
antal dagar som bestämmes av regeringen eller myndighet som regeringen 
utser. Detta antal dagar skall därvid anses infalla under det eller de 
kalcnderhalvär som bestämmes av regeringen eller myndighet som regering
en utser. 

Denna lag triider i kraft den l januari 1984. Föreskrifter som avses i 3 kap. 
5 ~ tredje stycket i dess nya lydelse får gälla studichjälp även för sista 
kalenderhalvåret 1983. 

1 Lagen omtryckt 1981:579. 
2 Srnastc lydl'lsl' I 98.'\:272. 
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Utskottet 

I propositionen föres\{1s en iindring i studiestödslagen ( 19n:349) med 

anledning av de speciella omständigheter som föreligger betriiffande uppfölj

ningsprogram m. m. is. k. individuella planer för ungdomar under 18 {1r som 

efter avslutad grundskola varken genomgi\r reguljiir utbildning eller har 

stadigvarande arbete. ! dessa fall hör studiehjiilp kunna Himnas iiven för 15 

dagar som inte bildar en heL sammanhiingande tidsperiod. föreskrifter om 

undantag från en beriikningsregel i studiestödslagen föresliis diirför fri 

meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestiimmer. 

Lagändringen föresliis triida i kraft den I januari 1984. Föreskrifter om 

undantag föresläs fä avse studiehjiilp iiven för sista kalenderhalvilret 1983 . 

. Utskottet tillstyrker propositionens förslag. som inte fiiranktt n<'1gra 

motionsyrkanden. 

Utskottet hemställer 

att riksdagen med bifall till proposition 1983/84:4 antar det i 

propositionen framlagda förslaget till lag nm iindring i stu

diestödslagen ( 1973:349). 
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