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Remiss
Datum

Diarienummer

2017-05-22

2017-119-4518

Enligt sändlista

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om beviljning av
studiestartsstöd, förslag till ändring i Centrala
studiestödsnämndens (CSN) föreskrifter och allmänna råd
(CSNFS 2001:1) om beviljning av studiemedel, samt förslag till
ändring i CSN:s föreskrifter och allmänna råd (CSNFS 2001:5)
om återbetalning av studielån tagna före den 1 januari 1989

Regeringen har föreslagit ett nytt rekryterande studiestartsstöd
Regeringen har i propositionen Studiestartsstöd – ett nytt rekryterande studiestöd1
föreslagit att ett nytt rekryterande studiestöd för arbetslösa med kort
utbildning och ett stort utbildningsbehov. Riksdagen planeras fatta beslut om
regeringens förslag den 31 maj 2017.2 Det nya studiestartsstödet föreslås träda
ikraft redan den 2 juli 2017.
CSN föreslår nya och ändrade föreskrifter
Förslaget om ett nytt studiestartsstöd förutsätter att CSN meddelar närmare
föreskrifter på en rad områden. Om studiestartsstödet i enlighet med
regeringens förslag ska kunna börja lämnas redan från och med den 2 juli,
måste CSN:s förslag till föreskrifter träda ikraft samma dag. För att det ska
vara möjligt har CSN varit tvungen att ta fram förslag till föreskrifter och
skicka ut på remiss för synpunkter, redan innan riksdagen har fattat beslut om
satsningen. CSN:s förslag förutsätter att riksdagen beslutar i enlighet med
regeringens förslag, och att regeringen därefter ger CSN bemyndigande att
meddela föreskrifter.
Ni bereds möjlighet att lämna synpunkter på CSN:s förslag
CSN har upprättat en konsekvensutredning med förslag till nya föreskrifter
och allmänna råd om beviljning av studiestartsstöd och till ändrade
föreskrifter och allmänna råd om beviljning av studiemedel3. CSN har

Prop. 2016/17:158.
Se riksdagens hemsida.
3 CSNFS 2001:1.
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dessutom upprättat en separat konsekvensutredning med förslag till ändrade
föreskrifter och allmänna råd om återbetalning av studielån tagna före den 1
januari 1989.4
Enligt 4 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid
regelgivning bereds ni tillfälle att lämna yttrande över CSN:s förslag till nya
föreskrifter och allmänna råd samt ändringar i befintliga föreskrifter och
allmänna råd.

En kort svarstid har varit nödvändig
Den korta tiden mellan riksdagsbehandlingen av regeringens förslag och
ikraftträdandet innebär snäva tidsramar för CSN:s arbete med myndighetens
föreskrifter. För att även CSN:s föreskrifter ska kunna träda ikraft den 2 juli,
har den tid ni kan lämna synpunkter på CSN:s förslag dessvärre behövt
begränsas till två veckor. Vi beklagar detta.
Eventuella synpunkter på CSN:s förslag måste därför ha kommit in till CSN
senast måndagen den 5 juni 2017. Var vänlig ange CSN:s beteckning på
ärendet i ert yttrande. Svaret skickas som wordfil via e-post till
registrator@csn.se.
CSN översänder i första hand förslaget via e-post. Om ni även önskar förslaget via
ordinarie post så ordnar vi gärna det. Skicka en e-post om sådant önskemål till
någon av CSN:s kontaktpersoner.
Kontaktpersoner på myndigheten är Åsa Bergdahl, Sara Ljung och Joacim
Strömblad.
Tel. 060-18 60 93, e-post: asa.bergdahl@csn.se
Tel. 060-18 60 72, e-post: sara.ljung@csn.se
Tel. 046-19 66 93, e-post: joacim.stromblad@csn.se
Med vänlig hälsning
Åke Svensson
Chefsjurist
CSN
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Bilagor
Sändlista
CSN:s konsekvensutredning
Författningsförslag
Sändlista
Rörelsefolkhögskolornas
intresseorganisation

rio@folkbildning.net

Box 380 74, 100 64
Stockholm

Vuxenutbildning i
samverkan

info@visnet.se

Box 5822
102 48 Stockholm

Överklagandenämnden
för studiestöd

registrator@oks.se

Box 110
871 23 Härnösand

Arbetsförmedlingen

registrator@arbetsf
ormedlingen.se

Arbetsförmedlingen
113 99 Stockholm

Folkbildningsrådet

info@folkbildningsr
adet.se

Box 380 74
100 64 Stockholm

Försäkringskassan

huvudkontoret@for
sakringskassan.se

Försäkringskassan
103 51 Stockholm

SKL

info@skl.se

Sveriges kommuner
och landsting
118 82 Stockholm

Skolverket

registrator@skolver
ket.se

Skolverket
106 20 Stockholm

Arjeplogs kommun

kommun@arjeplog.se

Arjeplogs kommun
938 81 Arjeplog

Bjurholms kommun

kommunen@bjurholm.se

Bjurholms kommun
916 81 Bjurholm

Bollebygds kommun

kommunen@bollebygd.se

Bollebygds kommun
517 83 Bollebygd

Boxholms kommun

kommun@boxholm.se

Boxholms kommun
Box 79
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590 10 Boxholm
Gävle kommun

gavle.kommun@gavle.se

Gävle kommun
801 84 Gävle

Göteborgs stad

johan.roos@arbvux.gotebor
g.se

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Klippans kommun

kommun@klippan.se

Klippans kommun
264 80 Klippan

Malmö stad

malmostad@malmo.se

Malmö stad
205 80 Malmö

Markaryds kommun

ks@markaryd.se

Box 74
285 22 Markaryd

Norrköpings kommun

norrkoping.kommun@no
rrkoping.se

Rådhuset
601 81 Norrköping

Stockholm stad

kommunstyrelsen@stock
holm.se

Stadshuset
105 35 Stockholm

Sundsvalls kommun

sundsvalls.kommun@sun
dsvall.se

Norrmalmsgatan 4
851 85 Sundsvall

Umeå kommun

umea.kommun@umea.se

Skolgatan 31A
901 84 Umeå

Örebro kommun

servicecenter@orebro.se

Box 30000
701 35 Örebro

