
Regeringens proposition 

1979/80: 99 

om borttagande av prövningen mot makes ekonomi i fråga om viss 
studiehjälp; 

beslutad den 28 februari 1980. 

Regeringen föreslår riksdagen att antaga det förslag som har upptagits i 

bifogade utdrag av rcgcringsprotokoll. 

På regeringens vägnar 

THORBJÖRN FÄLLDIN 

Prop. 1979/80: 99 

BRITf MOGÅRD 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås att man inte längre skall ta hänsyn till makens 
ekonomi när man prövar ansökningar om studiehjälp i form av återbetal

ningspliktiga studiemedel till 18-19-äringar i gymnasial utbildning som 
brutit den ekonomiska gemenskapen med föräldrarna. 
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Förslag till 

Lag om ändring i studiestödslagen (1973: 349) 

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 12 § studiestödslagen ( 1973: 349)1 skall 
ha nedan angivna lydelse. 

Ntll'arandc lydcl.H' Fijrcslugc11 lydelse 

3 kap. 

1H2 

Återbetalningspliktiga studiemedel kan beviljas studerande som är i be
hov av studiehjälp utöver dem som han fått med stöd av övriga bestäm
melser om studiehjälp. 

Vid hcdäma11dct m· bchm•et m· 
ät crhet a/11 in g.1-plikt iga st udiemedcl 
skull ji)r studerande som iir giji be
aktas hans och ha11s makes ekono-
miska Jurhållanden. 

Vid bedömandet av behovet av 
titerbetalningspliktiga srudiemedd 
skall f("ir studerande so111 är ogift 
beaktas 

Vid bedömandet av behovet av 
återbetalningspliktiga studiemedel 
skall beaktas 

I. den studerandes och hans föräldrars ekonomiska förhållanden. om 
den studerande fyller högst 17 år under det kalenderår. då läsåret börjar, 

2. den studerandes och hans föräldrars ekonomiska förhållanden. om 
den studerande fyller lägst 18 år under det kalenderår. då läsåret börjar. 
och inte har brutit sambandet med föräldraekonomin. 

3. den studerandes ekonomiska förhållanden. om den studerande fyller 
lägst 18 år under det kalenderår. då läsåret börjar, och har brutit samban
det med föräldraekonomin. 

För studerande som ll\'.\"l'S i und
ra stycket I och 2 och som är giji 
beaktas hans 111akes ekonomiska 
.förhäl/ande11 i stället f<}r hans för
äldrars. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1980. 

' Lagen omtryckt 1975: 359. 
2 Senaste lydelse 1979: 443. 
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Närvarande: statsministern Fälldin, ordförande. Ol:h statsråden Ullsten. 

Bohman, Mundebo. Mogård. Dahlgren. Åsling. Söder. Krönmark, Buren

stam Linder. Johansson. Wirten, Holm, Andersson. Boo, Winberg, Adel

sohn. Danell. Petri 

Föredragande: statsrådet Mogård 

Proposition om borttagande av prövningen mot makes ekonomi i fråga om 

viss studiehjälp. 

Genom beslut av riksdagen (prop. 1978/79: 153. SfU 20, rskr 319) gavs 

18-19-åringar i gymnasial utbildning som brutit den ekonomiska gemen-

'~°apen med föräldrarna rätt till äterbetalningspliktiga studiemedel i sådar 

omfattning att de. tillsammans med bidraget ol:h tilläggen inom studiehjäl

pen. erhåller ett sammantaget lika stort belopp i studiestöd som utgår 

inom studiemedelssystemet. Ekonomiprövningen för de återbetalnings

pliktiga studiemedlen till dessa 18-19-äiingar förutsattes ske enligt de reg

ler som gäller inom studiemedelssystemet. 

I prop. 1979/80: IOO bil. 12, sid 661 har jag förordat att det sista steget i 

avvecklingen av prövningen mot makes ekonomi vid beviljning av studie
medel nu tas. Centrala studiestödsnämmlen (CSN) har i skrivelse den 6 

december 1979 föreslagit att ett slopande av makeprövningen när det gäl
ler tilldelning inte bara bör omfatta studiemedel utan även ålerbetalnings

plikliga studiemedel till 18-19-åringar i gymnasial utbildning som brutit 

den ekonomiska gi:menskapen m.ed föräldrarna. Gällande bestämmelser 

om behovsprövning mot makes ekonomi för sådana fall studerande vid 

prövning av rätt till inkomst- och behovsprövat tillägg förutsätts i CSN :s 

förslag bi be hälls oförändrade. 

Med hänsyn till de riktlinjer som angavs i nyss nämnda riksdagsbeslut 

biträder jag CSN :s förslag. Rätten till återbetalningspliktiga studiemedel 

för 18-19-äringar i gymnasial utbildning som brutit den ekonomiska ge

menskapen med föräldrarna bör säledes fr. o. m. den I juli 1980 inte längre 

prövas mot makes ekonomiska förhållanden. Rätten till de inkomst- och 

behovsprövade tilläggen bör emellertid även fortsättningsvis prövas mot 
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makes ekonomiska förMllanden på det sätt som görs i dag. Jag förutsätter 

att studiestödsutrcdningen kommer att överväga frågan om makepröv

ningen bör avskaffas också när det gäller dessa tillägg. 
Kostnadskonsekvenscma av mitt förslag beräknar jag blir endast margi

nella. Mitt förslag föranleder ändring i 3 kap. 12 § studicstödslagen 
(1973: 349). 

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom utbildningsdepartementet 
upprättats förslag till lag om ändring i studiestödslagen ( 1973: 349). 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen att 

antaga förslaget till lag om ändring i studiestödslagen ( 1973: 349). 

Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandes överväganden och beslutar 

att genom proposition föreslå riksdagen att antaga det förslag som föredra
ganden har lagt fram. 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1980 

1·'. 


