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Saco Studentråds yttrande avseende Ökad 
flexibilitet inom studiestödssystemet. 
U2011/1614/SV 
 

Saco Studentråd har getts möjlighet att inkomma med remissvar angående 

regeringens förslag om förändringar i studiestödssystemet, och inkommer 

härmed med sitt yttrande.  

 

Saco Studentråd är en facklig studentorganisation, och vårt yttrande berör 

endast vilka konsekvenser betänkandets förslag kan ge för gruppen 

studenter. I gruppen studenter inkluderas både potentiellt blivande och 

nuvarande studenter. 

 

Regeringen har föreslagit ett antal förändringar i reglerna kring studiestöd 

i syfte att skapa ett mer flexibelt system. Konkret innebär detta att reglerna 

ändras för att möjligöra fullt studielån á 60 högskolepoäng under minst 36 

veckors tidsrymd. Promemorian föreslår även att det studenter som blivit 

återbetalningsskyldiga på grund av utbildningsanordnarens upplägg av 

utbildningen ska kunna ompröva tidigare beslut om återkrav av 

studiemedel. Denna regeländring skall även kunna gälla retroaktivt från 

och med 1 juli 2008 menar promemorian.  

 

Promemorian föreslår att CSN få meddela föreskrifter om vilka 
utbildningar som ska omfattas av undantagsbestämmelsen om vilken 
tid studiemedel kan lämnas för. Utgångspunkten för CSN bör vara att 
endast de utbildningsprogram där studier om 60 högskolepoäng har 
bedrivits under mindre än 40 men mer än 35 veckor under ett 
normalstudieår och där de studerande på grund av detta har fått 
återkrav under 2009 och 2010 ska omfattas av undantaget. Endast 
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utbildningar som redan tillämpar ett annat utbildningsupplägg 
omfattas därav av regeländringen. Förändringen möjliggör därmed inte 
en flexiblare terminsuppdelning för alla utbildningsanordnare.  
 
Det är i den nuvarande skrivningen av föreslaget CSN som ges 
uppdraget att upprätta en lista på vilka utbildningar som omfattas av 
undantagsregeln. Frågan uppstår då om denna lista kommer att 
revideras i efterhand. Kommer tillexempel en utbildning som först 
upptagits på listan avskrivas från listan om utbildningen genomgår en 
revidering. Promemorian lämnar inga svar på denna frågan.  
 
Om regeringen avser införa en undantagsregel måste man även beakta 
de studenter som inte läser inom ramen för de program som kommer 
innefattas av undantaget. På många lärosäten finns system av 
samläsning och fria kurser som kommer påverkas av ett sådant beslut. 
Om undantagsregel utgår från program/utbildningar riskerar att denna 
kategori studenter att falla mellan stolarna. Saco Studentråd ser inte att 
den nu förslagna ändringen löser denna problematik.  
 
Saco Studentråd ställer sig positivt till de av regeringen föreslagna 
förändringarna. Detta bör lösa nuvarande situation där studenter riskerar 
att bli återbetalningsskyldiga trots att de tar sina poäng samt följer 
högskolans kursplaner. Det är orimligt att en bristande kommunikation 
mellan högskolorna och CSN leder till att studenter får återkrav på 
tusentals kronor. 

 
Saco Studentråd välkomnar att regeringen även adresserat och löst frågan 
om retroaktiviteten, då många studenter drabbats av återbetalningskrav på 
grund av faktorer som legat utom deras kontroll.  
 
Frågan om kompensation till studenter är till stor del frikopplad från 
frågan om framtida undantagsregler. Om regeringen överväger att revidera 
liggande förslag om undatagsregler så bör detta inte påverka 
kompensationsfrågan.  
 
Det är av vikt att CSN får gott om tid att utfärda föreskrifter så att både 
högskolor och studenter får möjlighet att agera utefter de föreslagna 
lagändringarna. Det är även av yttersta vikt att CSN tillsammans med de 
högskolor som har drabbade studenter på sitt lärosäte får ett tydligt 
informationsuppdrag gentemot studenterna. Detta gäller såväl de som 
studerar, de som ska börja studera samt de som har möjlighet att begära 
omprövning.  
 
Saco Studentråd vill även passa på att uttrycka en oro för att regelverket 
kring studiemedlet är på väg att bli ett lapptäcke. Fram tills den föreslagna 
lagändringen har alla studenter bedömts lika, oavsett var de studerar eller 
vilken utbildning de läser. Undantaget ovan hoppas vi stannar vid att vara 
det enda undantaget. Fler undantag leder till en mindre rättsäker 
bedömning och ett mer svårgenomträngligt system. Detta drabbar 
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studenterna då det blir svårare att förutse om studierna ger studiemedel 
och det kommer att ta längre tid att handlägga varje ärende.  
 
Saco Studentråd är alltså positiva till den förslagna lagändringen då 
studenter som följer högskolornas studieplaner inte längre blir 
återbetalningsskyldiga. Vi hoppas dock att studiemedelslagstiftningen inte 
kommer att bli föremål för fler undantag.  

 

Lisa Gemmel 

Ordförande 
Saco Studentråd 
 
    

Andreas Bokerud 
Studenthandläggare 

   Saco 

 


