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Saco Studentråds yttrande på remissen:  
Ändring av CSN:s föreskrifter och allmänna råd 
om beviljning av studiemedel (2011-119-4983)  

Saco Studentråd har givits möjlighet att inkomma med remissvar 
angående centrala studiestödsnämndens förslag till ändringar i föreskrifter 
och allmänna råd om beviljning av studiemedel (2011-119-4983) som är en 
följd av propositionen ”Ökad flexibilitet inom studiestödssystemet” 
(U2011/1614/SV). 
 
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 i propositionen Ökad flexibilitet och förbättrad 
återbetalning inom studiestödssystemet (prop. 2010/11:113) föreslagit att 
CSN ska meddela föreskrifter om vilka utbildningar som ska omfattas av 
undantagsbestämmelsen rörande antalet studieveckor. Regeringen anför 
att det är angeläget att CSN tar fram sådana föreskrifter efter samråd med 
berörda lärosäten. 
 
CSN föreslår även ett antal följdändringar fordras i CSN:s föreskrifter och 
allmänna råd.  
 
3.1 Utbildningsprogram som omfattas av 
undantagsbestämmelsen.  
 
CSN föreslår att en ny bilaga införs i CSNFS 2001:1 som listar de 
utbildningar som ska kunna tillämpa den föreslagna undantagsregeln. Då 
CSN sammanställt denna lista i samråd med lärosätena förutsätter Saco 
Studentråd att alla inblandade är nöjda med det presenterade utfallet. Saco 
studentråd har därmed inga synpunkter på bilagans utformning.  
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Däremot kvartstår Saco Studentråds principiella invändning mot den 
särlösning som detta förslag utgör. Saco Studentråd vill uttrycka en oro för 
att regelverket kring studiemedlet är på väg att bli ett lapptäcke. Fram till 
den föreslagna lagändringen har alla studenter bedömts lika, oavsett var de 
studerar eller vilken utbildning de läser. Saco Studentråd menar att 
undantag leder till en mindre rättsäker bedömning och ett mer 
svårgenomträngligt system.  
 
Saco Studentråd saknar en diskussion rörande hur mycket ett program 
som nu inkluderas i undantagsreglerna kan förändras innan det blir 
föremål för ny prövning. Saco Studentråd tolkar den föreslagna 
skrivningen så att program som nu är upptagna på listan kan genomgå 
omfattande revision men ändå omfattas av undantaget bara namnet 
kvarstår.  
 
Saco Studentråd undrar även vad som händer med studenter som samläser 
enskilda kurser på berörda lärosäten. Troligen kommer även dessa 
studenter i praktiken läsa inom ramen av 36 veckor per termin.  
 
3,2,1 Definitionen av begreppet studieperiod – 1 kap. CSNFS 
2001:1 
 
Saco Studentråd tillstyrker den föreslagna ändringen av CSNFS 2001:1 1 
kap. §6.  
 
3,2,2 Tid som studiemedel kan lämnas för – 2 kap. CSNFS 
2001:1. 
Saco Studentråd tillstyrker de föreslagna förändringarna.  
 
3,3 Korregering av felaktig hänvisning i 14 kap. CSNFS 2001:1 
Saco Studentråd tillstyrker föreslagen förändring. 
 
7. Tidpunkten för ikraftträdandet samt behovet av 
informationsinsatser.  
Saco Studentråd delar CSNs bedömning att informationsinsatser behövs 
gentemot studenterna. Framför allt bör detta beröra de studenter som 
blivit återbetalningsskyldiga då det ligger på dem att begära omprövning 
av tidigare beslut.    
 
Lisa Gemmel 
Ordförande 
Saco Studentråd 
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