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Förordning
om ändring i studiestödsförordningen (1973:418);

Utkom från trycket
den 24 juni 1998

utfärdad den 11 juni 1998.
Regeringen föreskriver att 7 kap. 2 a §, 8 kap. 1 och 5 §§, 9 kap. 1 a § och
bilagan till studiestödsförordningen (1973:418) samt punkterna 1 a och 8 i
övergångsbestämmelserna till förordningen (1988:1381) om ändring i
nämnda förordning skall ha följande lydelse.

7 kap.
2 a §1 På högskolenivå lämnas särskilt vuxenstudiestöd endast för studier
1. om högst 60 poäng på utbildningsprogram som leder fram till en yrkesteknisk examen avseende byggnadsteknik, industriell teknik, handel, kontor
eller storhushåll och restaurang,
2. på utbildning till specialpedagogexamen samt på specialpedagogisk påbyggnadsutbildning till en sådan examen eller en motsvarande äldre examen,
och
3. enligt förordningen (1995:819) om vissa naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar med särskilt vuxenstudiestöd m.m.
För studier som avses i första stycket 1 lämnas särskilt vuxenstudiestöd
endast om läroanstalten anordnade programmet under år 1994. För studier
som avses i första stycket 2 och 3 lämnas särskilt vuxenstudiestöd utan den
prövning om rätt till företräde som föreskrivs i 7 kap. 14 § studiestödslagen
(1973:349).

8 kap.
1 §2 Avgifter för administrativa kostnader skall tas ut för debitering av årsbelopp (expeditionsavgift) och vid påminnelse om förfallna årsbelopp. Expeditionsavgiften är 100 kronor för varje årsbelopp som debiteras och påminnelseavgiften är 120 kronor för varje påminnelse. Avgifterna skall betalas på tid som Centrala studiestödsnämnden bestämmer.
5 §3 Det fastställda årsbeloppet skall betalas genom fyra delbetalningar per
år om inte Centrala studiestödsnämnden för särskilda fall föreskriver något
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annat. Nämnden får för visst fall medge ett annat antal inbetalningstillfällen
än som nu har sagts.
Om årsbelopp inte har betalats senast fem dagar efter förfallodagen, skall
Centrala studiestödsnämnden skicka en påminnelse till den betalningsskyldige.
Årsbelopp, expeditionsavgift och påminnelseavgift skall betalas till Centrala studiestödsnämnden. Betalningen skall göras via något av de konton
som nämnden har för detta ändamål. Närmare föreskrifter om betalningen
får meddelas av nämnden.

9 kap.
1 a §4 Vid återkrav av studiestöd skall en avgift för administrativa kostnader tas ut (expeditionsavgift). Expeditionsavgiften är 100 kronor för varje
kalenderår som återbetalning enligt återkravet pågår. Avgiften skall betalas
på tid som Centrala studiestödsnämnden bestämmer.
Vid återkrav av studiemedel enligt 9 kap. 2 § första stycket studiestödslagen (1973:349) skall belopp under 300 kronor inte krävas tillbaka.
Bilaga5
Förteckning över läroanstalter och utbildningar vid vilka studiehjälp,
studiemedel eller särskilt vuxenstudiestöd kan lämnas
I denna förteckning anges i avdelning A de läroanstalter och utbildningar vid
vilka studiestöd kan lämnas i form av
– studiehjälp till och med första kalenderhalvåret det år under vilket den
studerande fyller 20 år, eller
– studiemedel från och med andra kalenderhalvåret det år under vilket den
studerande fyller 20 år.
I avdelning B anges de läroanstalter och utbildningar vid vilka studiestöd
kan lämnas i form av studiemedel utan den åldersbegränsning som gäller för
avdelning A.
Särskilt vuxenstudiestöd kan lämnas för studier vid de läroanstalter eller
utbildningar som anges i förteckningen.

Avdelning A
Apelrydsskolan, ettåriga utbildningen Folkhälsa i tiden
Axelvoldskolan, Svalövs kommun, ettårig utbildning Kost, hälsa och textil
Balettakademin i Göteborg, treårig utbildning av dansare resp. show- och
musikalartister
Balettakademin i Stockholm (Kursverksamheten vid Stockholms universitet), treårig yrkesutbildning samt ettårig påbyggnadsutbildning för dansare
Beckmans Skola, utbildning på dagtid i mode och reklam samt form
Bergsskolan i Filipstad, teknisk basutbildning (tre terminer)
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Capellagården, utbildning i möbel- och inredningssnickeri, textil och keramisk formgivning samt trädgårdsutbildning med biodynamisk inriktning
Carl Malmstens skola, utbildning i möbelsnickeri, möbelrenovering, möbelformgivning, möbeltapetsering och musikinstrumenttillverkning
Danshögskolan, preparandkurs
Doctus AB, påbyggnadsutbildning för vårdare i ambulans
Dômen Konstskola, grundläggande konstnärlig utbildning
Ekebyholmsskolan, årskurs 13 (bibellinjen)
Engelskspråkig gymnasial utbildning i Stockholms kommuns regi
Falkenbergs Konstskola, grundläggande konstnärlig utbildning
Folkhögskola med undantag av fritidsledarutbildning
Förberedande dansutbildning i grundskolan
Gammelkroppa skogsskola, arbetsledarfortbildning
Gerlesborgsskolan, grundläggande konstnärlig utbildning
GFU, Grundläggande fotoutbildning (Kursverksamheten vid Stockholms
universitet), ettårig utbildning
Gotlands Konstskola (Kursverksamheten vid Stockholms universitet),
grundläggande konstnärlig utbildning och skulpturlinje
Gotlands tonsättarskola (Kursverksamheten vid Stockholms universitet),
tvåårig musikkonstnärlig grundutbildning
Grafikskolan i Stockholm, grundläggande konstnärlig utbildning
Grännaskolan, gymnasial utbildning vid riksinternatskolan
Gymnasieskola, fristående, i fråga om utbildningar för vilka skolan förklarats berättigad till bidrag enligt 9 kap. 8 § skollagen (1985:1100) eller blivit ställd under statlig tillsyn
Gymnasieskola, kommunal
Göteborgs Tekniska Institut, utbildningar på fackavdelningarna Elektronik
(med Elektronik-Data-IT), Motor- och maskinteknik (med Förbränningsmotorteknik och VVS-teknik), Byggnadsteknik (Byggentreprenad och Upphandling) samt Kemiteknik (Kemi- och Miljövetenskap)
Handarbetets Vänners skola, hemslöjdsutbildningar
Hovedskous målarskola, grundläggande konstnärlig utbildning
Internationell gymnasieutbildning för International Baccalaureate (IB)
Järva Ateljén (Sociala kommittén i Tensta kyrka), ettårig konstutbildning
Kommunal och statlig vuxenutbildning
Konstskolan BASIS, tvåårig grundläggande konstnärlig utbildning
Konstskolan Idun Lovén, grundläggande konstnärlig utbildning
Konstskolan i Stockholm, The International Art School, förberedande utbildning till högre konststudier
KV Konstskola (Kursverksamheten vid Göteborgs universitet), ettårig
grundläggande konstnärlig utbildning
Liber Hermods skola, utbildning på gymnasial nivå samt utbildning för
vuxna på grundskolenivå
Lundsbergs skola, gymnasial utbildning vid riksinternatskola
Lunds Konstskola, tvåårig grundläggande konstnärlig utbildning
Lycée Français Saint-Louis, utbildning på gymnasial nivå
Medborgarskolan i Stockholm/Kulturama, tvååriga utbildningarna musikallinje och operastudio 2:2, ettåriga utbildningarna operastudio, afroamerikansk musiklinje steg 1–3, klassisk musiklinje steg 1–3, kompositionslinje
steg 1–3, afroamerikansk sånglinje steg 1–3, klassisk sånglinje steg 1–3, mu-
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sikproduktion steg 1–2, teaterlinje steg 1, teaterlinje steg 2–3, teaterstudio
steg 1, teaterstudio steg 2–3, regilinje steg 1–2, fotolinje, film- och videolinje, körledarlinje och danslinje
Medieskolan, kombinationer om sammanlagt minst 20 veckors studietid
av grund- och/eller påbyggnadskurserna TV/Video 1 och TV/Video 2 och 20
veckors utbildningarna Multimedia och IT-informatören
Mullsjö kommun, samhällsvetenskapsprogrammet och naturvetenskapsprogrammet
Musikutbildning i Umeå (Kursverksamheten vid Umeå universitet), ettårig utbildning
Nordisk Designskola, ettårig designutbildning
Norrköpings Konstskola, tvåårig skulpturlinje
Nyckelviksskolan, utbildning i konsthantverk, bildinformation samt hantverk för social verksamhet
Performing Arts School (Dansforum), utbildning för dansare/artister, treårig utbildning
Pernbys målarskola, grundläggande konstnärlig utbildning
Porslin och Keramikindustriskolan Designhuset i Lidköping AB, keramisk teknisk grundutbildning, fyra terminer
Påhlmans Handelsinstitut, ettårig marknadsekonomutbildning och ettårig
sekreterar/assistentutbildning
RMI–Berghs Kommunikationsinstitut AB, utbildning i grafisk formgivning, tidningsdesign, copywriting, scriptutbildning och marknadsekonomutbildning
Ryssby Lanthushållsskola, ettåriga utbildningarna Konsumentekonomi
med kostinriktning samt Kost, hälsa och hushållning
Samernas folkhögskola
Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket, gymnasial utbildning vid riksinternatskolan och internationell gymnasial utbildning
Skara Skolscen, tvåårig förberedande scenisk utbildning
Statens räddningsverk, utbildning till utryckningsledare deltid samt tekniker och ingenjörer
Stenebyskolan i Dals-Långed, grundläggande utbildningar inom hantverk
Stiftelsen Österlens konst- och hantverksskola, tvåårig konst- och hantverksutbildning
Stockholms Konstskola Paletten, tvåårig grundläggande konstnärlig utbildning
Stockholms Musikkonservatorium, ettårig musikerlinje
Stockholms Tillskärarakademi, grundutbildning i mönsterkonstruktion
med sömnad, yrkesteknisk mönsterkonstruktion, mönsterkonstruktion med
sömnad (påbyggnad) samt skrädderi
Sundsvalls konstskola KOMS, ettårig grundläggande konstnärlig utbildning
Sveriges lantbruksuniversitet, hovslagarskola och seminörutbildning
Sätergläntan Hemslöjdens gård, hemslöjdsutbildningar
Tillskärarakademin i Göteborg, tvåårig modistutbildning och ettåriga utbildningarna Teaterkläder samt Datorbaserad mönsterkonstruktion
Torsås kommun, distansundervisning på gymnasial nivå enligt förordningen (1992:1261) om distansundervisning på gymnasial nivå i Torsås

Trähantverksutbildning i Helsingborg (Kursverksamheten vid Lunds universitet), tvåårig utbildning
Tyska skolan, utbildning på gymnasial nivå
Umeå Konstskola (ABF), grundläggande konstnärlig utbildning
Vackstanässkolan, påbyggnadsutbildning Kost-hälsa-idrott och ettårig
kompletteringsutbildning i textilkunskap
Västerås Konstskola, tvåårig bild- och formutbildning
Örebro Konstskola, tvåårig grundläggande konstnärlig utbildning
Öster-Malma jaktvårdsskola
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Avdelning B
Arbetslivsinstitutet, företagshälsovårdsutbildning och utbildning i ergonomi för tekniska planerare m.fl.
Betelseminariet, pastors- och missionärsutbildning
Bromma Flygskola AB, trafikflygarutbildning samt D-teori
Collinder Airtraining AB, D-teori
Edsbergs Musikinstitut
Ericastiftelsen, utbildning till psykoterapeutexamen samt därmed sammanhängande fortbildning och vidareutbildning
Ersta–Sköndal Högskola, sjuksköterskeexamen, högskoleexamen, kyrkomusikalisk utbildning, socionomexamen, kyrkokameral utbildning, teologisk baskurs 40 poäng samt påbyggnadsutbildning i psykosocialt arbete
Europeiska Ferieskolan, ettårig internationell sekreterarutbildning
Eurytmiskolan i Göteborg
Flygteoriskolan i Barkarby AB, D-teori
Folkhögskola, fritidsledarutbildning
Gammelkroppa skogsskola med undantag av arbetsledarfortbildning
Handarbetets Vänners skola, högre hemslöjdsutbildning gren A och B
Handelshögskolan i Stockholm
Institutet för Internationell Utbildning (Kursverksamheten vid Stockholms universitet), Internationella Marknadsföringslinjen, Internationella
Reklam och Medielinjen, Internationella PR- och Informationslinjen, Internationella Turism- och Tjänstemarknadsföringslinjen samt Internationella
Chefssekreterarlinjen
International Business School, ettåriga utbildningarna Internationell
chefssekreterarutbildning och Internationell hotell- och restaurangutbildning
Johannelunds Teologiska Institut, högskoleexamen, teologisk utbildning
samt pastors- och missionärsutbildning
Johnson & Wales University, utbildning under ett år i Sverige som leder
fram till Bachelor of Science
Kommunal högskoleutbildning som inte är uppdragsutbildning
Kursverksamheten vid Uppsala universitet, kurs i svenska för utländsk
hälso- och sjukvårdspersonal
Lid-Air AB, utbildning för privatflygarcertifikat (A), behörighetsbevis för
mörkerflygning, trafikflygarcertifikat (B), behörighetsbevis för IFR-flygning
och trafikflygarcertifikat (D)
Marionetteatern, dockspelarutbildning
Metodistkyrkans teologiska seminarium, pastors- och missionärsutbildning
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Missionsskolan Götabro, pastors- och missionärsutbildning
Missionsskolan Kortebo, pastors- och missionärsutbildning
Nordiska högskolan för hushållsvetenskap
Nordiska institutet för samhällsplanering
Nya Svensk Pilotutbildning AB, A- och B-certifikat, IFR-bevis, D-teori
Nybygget – Kristen Samverkan, högskoleexamen, teologisk utbildning
samt pastors- och missionärsutbildning
Polishögskolan, polisprogrammet
Röda korsets sjuksköterskeskola
Skandinaviens Flygtekniska Akademi i Göteborg, treårig utbildning
Socialstyrelsen, tilläggsutbildning för sjuksköterskor och logopeder med
utländsk utbildning
Sophiahemmets sjuksköterskeskola, sjuksköterskeexamen
Statens räddningsverk, praktisk utbildning i räddningstjänst för brandingenjörer
Statliga universitet och högskolor utom såvitt avser uppdragsutbildning
Statlig trafikflygarutbildning
Stenebyskolan i Dals–Långed, treårig yrkesutbildning inom hantverk
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola (Chalmers tekniska högskola AB)
Stiftelsen Högskolan i Jönköping (Internationella handelshögskolan i Jönköping AB, Högskolan för lärarutbildning och kommunikation i Jönköping
AB, Ingenjörshögskolan i Jönköping AB)
Stiftelsen Kristna Själavårdsinstitutet i Göteborg (KRIS)
Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan, lärarutbildning
Stockholms katolska stifts prästseminarium
Stockholms musikpedagogiska institut (SMI), högskoleexamen, musikpedagogisk utbildning, 80 och 120 poäng
Svenska kyrkans diakoniutbildning
Svenska kyrkans pastoralinstitut i Lund och Uppsala
Sveriges lantbruksuniversitet med undantag av hovslagarskola och seminörutbildning
Svenska missionsförbundets teologiska seminarium, pastors- och missionärsutbildning
Teologiska Högskolan i Stockholm (THS), högskoleexamen, teologisk utbildning samt teologie kandidatexamen, 140 poäng
Waldorfseminariet i Kungälv, lärarutbildning
1 a6 I stället för vad som föreskrivs i 8 kap. 1 § studiestödsförordningen
(1973:418) i dess lydelse före den 1 januari 1989 skall med studiemedelsavgift avses preliminär avgift, kvartående avgift, tilläggsavgift, påminnelseavgift och expeditionsavgift. Påminnelseavgiften är 120 kronor för varje påminnelse och expeditionsavgiften är 100 kronor för varje avgiftsår som preliminär avgift debiteras och 50 kronor för varje avgiftsår som kvartående avgift debiteras.
8.7 Preliminär avgift skall betalas genom fyra delbetalningar och kvarstående avgift genom två delbetalningar, om inte Centrala studiestödsnämnden
för särskilda fall föreskriver något annat.
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I fråga om betalning av studiemedelsavgifter skall i övrigt bestämmelserna nedan i denna punkt gälla i stället för vad som föreskrivs i 8 kap. 3–
6 §§ studiestödsförordningen (1973:418) i dess lydelse före den 1 januari
1989.
Studiemedelsavgift skall betalas till Centrala studiestödsnämnden. Betalningen skall göras via något av de konton som nämnden har för detta ändamål. Närmare föreskrifter om betalningen får meddelas av nämnden.
Centrala studiestödsnämnden får för visst fall medge ett annat antal inbetalningstillfällen än som anges i första stycket.
Om studiemedelsavgift inte har betalats senast fem dagar efter förfallodagen, skall Centrala studiestödsnämnden skicka en påminnelse till den betalningsskyldige.
Centrala studiestödsnämnden får meddela föreskrifter om sättet för frivillig återbetalning.
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Denna förordning träder ikraft , i fråga om 8 kap. 1 §, 9 kap. 1 a § och
punkt 1 a i övergångsbestämmelserna till förordningen (1988:1381) om ändring i studiestödsförordningen den 1 januari 1999, och i övrigt den 1 juli
1998.
På regeringens vägnar
CARL THAM
Gudmund Toijer
(Utbildningsdepartementet)
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