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Vägen in till det svenska skolväsendet (SOU 2016:35) 
 
Centrala studiestödsnämnden (CSN) har ingen erinran mot förslagen i 
betänkandet och bedömer att ett genomförande av förslagen inte innebär 
några ökade kostnader för myndigheten. 

10. Konsekvensanalys 

 
CSN noterar att det i betänkandet inte finns någon närmare beskrivning av 
hur de studerande ska försörja sig under den tid de genomgår de utbildningar 
som föreslås och det saknas en analys av hur förslagen påverkar den enskildes 
rätt till ekonomisk ersättning eller skyldighet att betala avgifter. I betänkandet 
behandlas inte frågan om studiestöd.  I avsnitt 5.5 Ökade möjligheter att 
komplettera en utländsk utbildning berörs inte heller frågan om studiestöd för den 
aktuella utbildningen. 
 
Utbildning enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som 
kompletterar avslutad utländsk utbildning ger rätt till studiestöd. En utökning 
av den kompletterande utbildningen med 30 högskolepoäng, till 150 
högskolepoäng, innebär då en ökad kostnad för studiestödet för de 
studerande som behöver denna ytterligare utbildning och väljer att söka 
studiestöd.1 Förslaget är inte begränsat till utbildning till lärare och 
förskollärare utan omfattar all utbildning som ges enligt förordningen. 
Kostnaden för studiestödet kan, när det gäller utbildning till lärare och 
förskollärare, som mest komma att öka med 10 miljoner kronor och utflödet 
kan komma att öka med 17,7 miljoner kronor.2 Huruvida och i vilken 
omfattning det även kan komma att bli aktuellt att utnyttja den utökade 
möjligheten till komplettering även inom andra områden har inte analyserats 
av utredningen. När möjligheten utnyttjas ökar kostnaderna för studiestödet 
liksom utflödet.  
 
 
 

                                                 
 
1 Kostnaden per elev är ca 20 000 kr och ytterligare 20 veckors studier innebär ett utökat 
utflöde med ca 35 440 kr exklusive eventuella tilläggs- och merkostnadslån. 
2 Beräknat på att maximalt antal platser, 500, används och att samtliga använder alla 150 
högskolepoäng. 

http://www.csn.se/
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Beslut om detta remissvar har fattats av chefsjuristen Åke Svensson efter 
föredragning av verksjuristen Cecilia Ljung. I arbetet med remissvaret har även 
verksamhetsutvecklaren Eva Rummel deltagit.  
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