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Paragrafförklaringar till ny föreskrift om statsbidrag vid vissa studier i samiska 

 

1 § 

Paragrafen och rubriken är ny och tjänar till att understryka syftet med bidraget utifrån hur 

detta anges i förordningen. 

 

2 § 

I 2 § beskrivs studiemål och nivåer. Den tidigare beskrivningen återfanns i 1 § och beskrev i 

målen att studenten skulle nå upp till grundskolans femte respektive nionde år. De nya 

målen hänvisar till ämnet samiska, och till kursplanen för samiska som första språk som 

lämpar sig bättre för målgruppen studenter som inte har fått lära sig att läsa och skriva på 

samiska. Därtill finns kommentarmaterial och diskussionsunderlag till kursplanen som 

riktar sig till lärare och rektorer. För att uppnå mål 1 och mål 2 beräknades studietiden 

tidigare till 60 dagar eller 480 timmar, i den nya beräknas studietiden till 90 dagar eller 720 

timmar som motsvarar ungefär en termin av heltidsstudier. 

 

3 § 

Paragrafen anger vem som kan beviljas stöd. Den har ändrats från den tidigare lydelsen i 2 § 

för att nu fullt ut svara emot samedefinitionen i sametingslagen genom att även ange 

föräldrar som är eller har varit upptagna på röstlängden. Definitionen i sametingslagen kan 

komma att ändras inom något år. Ett alternativ skulle då istället vara att i föreskriften direkt 

hänvisa till sametingslagens definition. Fördelen med att direkt återge definitionen i 

föreskriften bedöms dock vara större än de nackdelar som följer av att inom kort ändra 

föreskriften för att harmoniera med den eventuella ändrade lydelsen i sametingslagen.  

 

Den tidigare specificeringen över vilka uppgifter som sökanden ska lämna i 

ansökningsblanketten har ersatts med ett krav på att sökanden ska lämna de uppgifter som 

efterfrågas i den särskilda ansökningsblanketten. 

 

4 § 

Paragrafen svarar i stora drag emot tidigare 3 §. Numera anges dock när 

ansökningshandlingen ska vara inkommen till Sametinget för att bättre koppla till 

förvaltningslagens bestämmelser om fastställande av tidpunkt för inkomna handlingar. Vad 

som utgör en sommarkurs har förtydligats och ansökningstidpunkten för sådan ansökan 

kurs har senarelagts två veckor i syfte att försöka underlätta för fler 

sommarkursansökningar. 

 

Den tidigare lydelsen av 4 § har tagits bort. Det följer av allmänna förvaltningsrättsliga regler 

att sökanden ska underrättas om Sametingets beslut i ansökningsärendet varför den typen 
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av regel bedöms överflödig i föreskriften. Den tidigare lydelsen angav därutöver vilken 

information som myndigheten ska lämna i beslutet. Mot bakgrund av att föreskriften tjänar 

till att komplettera förordningens regler för den enskilde och inte för myndigheten har 

beskrivningen av vilken information som ska lämnas tagits bort. 

 

5 § 

Paragrafen svarar i stort till tidigare lydelsen av 5 §. Bidraget per dag har höjts från 1,63 till 

1,75 procent av prisbasbeloppet för att bättre svara emot den nivå som detta motsvarade vid 

föreskriftens tillkomst. Bidraget är med det prisbasbelopp som gäller för år 2017 således 784 

kr per dag. Ersättningsnivån enligt reglerna om arbetslöshetsersättning används som 

riktlinje för dagbidraget (taknivån efter de första 100 ersättningsdagarna, 760 kr per dag). 

 

6 §  

Bidrag för kost och logi utgick för faktiska kostnader enligt den tidigare lydelsen av 6 § med 

ett maxbelopp motsvarande en procent av prisbasbeloppet. Nytt är nu att bidrag för kost 

lämnas enligt schablon motsvarande 0,2 procent av prisbasbeloppet. Vem som är berättigad 

till bidraget har förtydligats genom att ange att det också krävs att övernattning sker på eller 

i anslutning till utbildningsorten utöver det tidigare kravet att utbildningsorten ska ligga 

minst 50 km från den studerandes ordinarie bostad. I övrigt är bestämmelsen oförändrad och 

begränsningen av antalet ersättningsberättigade dagar följer av förordningen. 

 

7 §  

Denna paragraf reglerar bidrag för den studerandes logikostnader. Detta bidrag reglerades 

tidigare i 6 § varvid den maximala ersättningen per dygn för kost- och logikostnader 

uppgick till en procent av prisbasbeloppet. I den föreslagna lydelsen kan den studerande 

beviljas ersättning för den faktiska kostnaden, dock högst 0,5 procent av prisbasbeloppet per 

natt. I likhet med vad som anförs under 6 § följer begränsningen per kurstillfälle och år av 

förordningen.  

 

8 §  

Bidrag för den studerandes resa till och från utbildningsorten reglerades tidigare i 7 §. 

Liksom tidigare krävs att kostnaden överstiger 0,5 procent av prisbasbeloppet för att 

ersättning ska utgå. Nu förtydligas att bidrag för resekostnader beviljas för dagliga resor till 

och från utbildningsplatsen om avståndet mellan den studerandes ordinarie bostad och 

utbildningsplatsen överstiger tre kilometer. Därtill föreslås att ersättning kan beviljas för 

kostnader som uppgår till högst fem procent av prisbasbeloppet mot tidigare högst två 

procent av prisbasbeloppet. 

 

9 § 

I paragrafen klargörs att med begreppet prisbasbelopp i föreskriften avses det prisbasbelopp 

som fastställs enligt 2 kap 7 § socialförsäkringsbalken. 

 

10 § 

Innehållet i denna paragraf återgavs i huvudsak tidigare i 9 §. I den föreslagna lydelsen 

förtydligas att den studerande ska ansöka om bidrag på särskild rekvisitionsblankett. 

Tidsfristen för när rekvisition senast ska ske har utökats från två till fyra veckor efter 
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kursavslut. Ansvaret för att redovisa eventuella andra stödformer har överflyttats från 

utbildningsanordnaren till den studerande. 


