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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i studiestödslagen (1973:349);

 

utfärdad den 14 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

 

1

 

 föreskrivs att 3 kap. 6 §, 4 kap. 3 §, 5 kap. 6 §,
7 kap. 1, 6 a, 7, 7 a, 7 b, 8 och 8 a §§ samt 8 kap. 20 § studiestödslagen
(1973:349)
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 skall ha följande lydelse.

 

3 kap.

 

6 §

 

3

 

Studiebidrag lämnas med 950 kronor i månaden.

 

4 kap.

 

3 §

 

4

 

Studiemedel får inte beviljas för den tid för vilken studiehjälp enligt
3 kap. eller särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. redan har beviljats.

Om en studerande beviljas studiehjälp eller särskilt vuxenstudiestöd för
en tid för vilken den studerande redan har beviljats studiemedel, får den stu-
derande inte ta emot studiemedlen för denna tid.

Studiemedel får inte heller beviljas eller tas emot för den tid då den stude-
rande får

– aktivitetsstöd för att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program,
– utbildningsbidrag för doktorander, eller
– särskilt utbildningsbidrag.

Vad som nu sagts gäller dock inte, om något annat följer av bestämmelser
som regeringen meddelar.

Studiemedel lämnas inte för den tid under vilken den studerande tjänstgör
enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till re-
serv- eller yrkesofficer.

 

5 kap.

 

6 §

 

5

 

Korttidsstudiestöd för deltagande i utbildning som avses i 1 § lämnas
inte till studerande som har studiehjälp, studiemedel, särskilt vuxenstudie-
stöd, aktivitetsstöd eller särskilt utbildningsbidrag för den tidsperiod som ut-
bildningen pågår.
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Prop. 2000/01:1, utg.omr. 15, bet. 2000/01:UbU2, rskr. 2000/01:100.
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Lagen omtryckt 1987:303.
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Senaste lydelse 1999:1340.
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Senaste lydelse 1997:1215.
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Senaste lydelse 1997:1215.

SFS 2000:1372
Utkom från trycket
den 22 december 2000
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SFS 2000:1372 7 kap.

 

1 §

 

6

 

Särskilt vuxenstudiestöd kan lämnas till studerande vid de läroanstal-
ter och utbildningar som bestäms av regeringen eller den myndighet som re-
geringen utser. Regeringen får meddela föreskrifter om rätt till särskilt vux-
enstudiestöd för studerande vid sådana lärarutbildningar till vilka det finns
ett behov av att förbättra rekryteringen. I sådana föreskrifter får göras undan-
tag från bestämmelserna i 3–5 a, 7, 8, 8 a och 14 §§. Regeringen får vidare
meddela föreskrifter om rätt till särskilt vuxenstudiestöd för vissa studerande
vid vissa naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. I sådana föreskrifter
får göras avvikelser från bestämmelserna i 3, 5, 7, 8 och 14 §§ samt, såvitt
avser studiemedel för behörighetsgivande förutbildning, i 4 kap. 9 §. I före-
skrifterna får också ges rätt till avskrivning av studielån enligt 4 kap. i andra
fall än som anges i 8 kap. 9–12 §§.

I 20 § finns bestämmelser om verkan av att en studerande har fått studie-
medel för den tid för vilken särskilt vuxenstudiestöd lämnas.

Särskilt vuxenstudiestöd får inte beviljas eller tas emot för den tid då den
studerande får

– aktivitetsstöd för att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program,
– utbildningsbidrag för doktorander, eller 
– särskilt utbildningsbidrag.

Vad som nu sagts gäller dock inte, om något annat följer av bestämmelser
som regeringen meddelar.

 

6 a §

 

7

 

När vuxenstudiestöd beräknas med ledning av aktivitetsstödet enligt
bestämmelserna om dagpenning, används alltid det aktivitetsstöd som den
studerande skulle ha fått för heltidsarbete.

 

7 §

 

8

 

Till en studerande som uppfyller villkoren för ersättning från en ar-
betslöshetskassa eller som under den längsta tid som ersättning kan betalas
ut har fått ersättning från någon arbetslöshetskassa lämnas vuxenstudiestöd
enligt 7 a, 7 b och 8 b §§.

Till en annan studerande lämnas särskilt vuxenstudiestöd enligt bestäm-
melserna i 8, 8 a och 8 b §§. Vid beräkningen av stödet används det lägsta
aktivitetsstöd enligt bestämmelserna om dagpenning som kan betalas till en
person som har rätt till ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshets-
försäkring och som uppfyller villkoren för ersättning vid arbetslöshet eller
har fått ersättning under den längsta tid som ersättning kan betalas ut. Av
6 a § framgår att beräkningen alltid skall ske med ledning av aktivitetsstödet
för heltidsarbete.

När studerande i kommunal och statlig vuxenutbildning bedriver studier
på mer än halvtid men mindre än heltid får storleken av det vuxenstudiestöd
som annars skulle lämnas enligt föreskrifterna i första och andra stycket, be-
stämmas i förhållande till studiernas omfattning.

Föreskrifter om tillämpningen av tredje stycket meddelas av regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer.
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Senaste lydelse 1997:1215.
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Senaste lydelse 1997:573.
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Senaste lydelse 1997:1215.
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SFS 2000:1372

 

7 a §

 

9

 

För varje tidsperiod om 15 dagar utgår till heltidsstuderande som av-
ses i 7 § första stycket

1. vuxenstudiebidrag med 65 procent av det belopp som den studerande
skulle ha fått i aktivitetsstöd, enligt bestämmelserna om dagpenning, för hel-
tidsstudier under en lika lång sammanhängande tidsperiod, om han kunnat få
sådant bidrag,

2. studielån med det belopp som motsvarar skillnaden mellan följande två
tal, nämligen

a) det aktivitetsstöd som avses under 1 efter avdrag för preliminär A-skatt,
b) vuxenstudiebidraget enligt 1 efter avdrag för preliminär A-skatt.

 

7 b §
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För varje tidsperiod om 30 dagar utgår till deltidsstuderande som
avses i 7 § första stycket

1. vuxenstudiebidrag med 65 procent av det belopp som den studerande
skulle ha fått i aktivitetsstöd, enligt bestämmelserna om dagpenning, för hel-
tidsstudier under en sammanhängande tidsperiod om 15 dagar om han kun-
nat få sådant bidrag,

2. studielån med det belopp som motsvarar skillnaden mellan följande två
tal, nämligen

a) det aktivitetsstöd som avses under 1 efter avdrag för preliminär A-skatt,
b) vuxenstudiebidraget enligt 1 efter avdrag för preliminär A-skatt.

 

8 §

 

11

 

För varje tidsperiod om 15 dagar utgår till heltidsstuderande som av-
ses i 7 § andra stycket

1. vuxenstudiebidrag med 32,5 procent av det belopp som den studerande
skulle ha fått i aktivitetsstöd, enligt bestämmelserna om dagpenning, för hel-
tidsstudier under en sammanhängande tidsperiod om 15 dagar, om han kun-
nat få sådant bidrag,

2. studielån med det belopp som motsvarar skillnaden mellan följande två
tal, nämligen

a) det aktivitetsstöd som avses under 1 efter avdrag för preliminär A-skatt,
b) vuxenstudiebidraget enligt 1 efter avdrag för preliminär A-skatt.

 

8 a §
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För varje tidsperiod om 30 dagar utgår till deltidsstuderande som
avses i 7 § andra stycket

1. vuxenstudiebidrag med 32,5 procent av det belopp som den studerande
skulle ha fått i aktivitetsstöd, enligt bestämmelserna om dagpenning, för hel-
tidsstudier under en sammanhängande tidsperiod om 15 dagar, om han kun-
nat få sådant bidrag,

2. studielån med det belopp som motsvarar skillnaden mellan följande två
tal, nämligen

a) det aktivitetsstöd som avses under 1 efter avdrag för preliminär A-skatt,
b) vuxenstudiebidraget enligt 1 efter avdrag för preliminär A-skatt.
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 Senaste lydelse 1988:877.
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 Senaste lydelse 1988:877.
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 Senaste lydelse 1988:877.
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 Senaste lydelse 1988:877.
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Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2000

 

8 kap.

 

20 §

 

13

 

Studielån som avser tid då den studerande har uppburit aktivitets-
stöd, enligt bestämmelserna om dagpenning, skall inte återbetalas i den mån
avdrag har skett från aktivitetsstödet.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS ÖSTROS
Gudmund Toijer
(Utbildningsdepartementet)
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 Senaste lydelse 1988:877.


