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Saco Studentråds yttrande avseende Studiemedel
utan prövning av vissa äldre studieresultat
(U2012/6797/SF).
Saco Studentråd har getts möjlighet att inkomma med remissvar angående
remissen Studiemedel utan prövning av vissa äldre studieresultat
(U2012/6797/SF).
Saco Studentråd är en facklig studentorganisation, och vårt yttrande berör
främst de konsekvenser betänkandets förslag kan ge för gruppen
studenter. I gruppen studenter inkluderas både potentiellt blivande och
nuvarande studenter.
Principen
Ett övergripande mål med svensk statsförvaltning är att efterstäva en så
enkel, snabb och billig handlägganing som möjligt utan att säkerheten
eftersätts. Saco Studentråd anser att denna förändring är i linje med detta
viktiga mål.
Sakfrågan
Sedan den 1 juli 2010 gäller nya bestämmelser för prövning av studieresultat.
Regeringen föreslår efter påtalan av CSN en definition av vad som är ”tidigare
studier vid prövning av studieresultat” i föreskrifterna för studiestöd för
eftergymnasial nivå. Förslaget innebär att tidigare studier definieras som studier
som har bedrivits under de senaste tio åren. Ändringen föreslås träda i kraft den 1
juli 2013 och förslaget kräver en ändring i studiestödslagen (1999:1395).
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De nuvarande reglerna fick efter ikraftträdandet vissa oönskade effekter. Det har
varit svårt för studenter att få fram betygshandlingar från tidigare studier som
ligger långt, eller mycket långt tillbaka i tiden. Den föreslagna förändringen med en
bortre tidsgräns för prövning av tidigare studieresultat bör minska sådana oönskade
effekter. Regeringen skriver att det tidigare funnit en praxis på CSN att helt bortse
från resultat som var mer än tio år gamla.
Skrivningen om den bortre tidgränsen på tio år bör preciseras så att det framgår om
beviljningsperioder som ligger på sidor gränsdragningen ska omfattas eller ej.
Antingen tas dessa studieresultat/perioder med i CSN:s beräkning i sin helhet eller
undantas detta från CSN:s beräkningar. Att dela upp perioden kommer skapa
onödigt merarbete.
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Samma problematik är kopplad till datum för ikraftträdande. En mer preciserad
skrivning krävs för att klargöra hur CSN ska hantera ansökningar som löper om
båda sidor datumet för ikraftträdandet. Här är en lösning som snarare friar än fäller
att föredra.
Saco Studentråd tillstyrker regeringen förslag till förändring. Tio år är en väl
avvägd bortre gräns. Regelförändringen bidrar till ett enklare och tydligare
regelverk och bör i förlängningen bidra till en effektivare handläggning för CSN.
Saco Studentråd delar även regeringens åsikt att tidigare ofärdiga studier inte ska
hindra återgång till studier senare i livet.
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