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Postadress 
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851 82 Sundsvall 
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060-18 60 00 
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Webbadress 

www.csn.se 
 

 

 

Ändring av Centrala studiestödsnämndens (CSN:s) föreskrifter och 
allmänna råd om beviljning av studiemedel (CSNFS 2001:1) och om 
beviljning av studiestartsstöd (CSNFS 2017:1) 

 
Enligt 4 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning bereds ni 
tillfälle att lämna yttrande över CSN:s förslag till ändrade föreskrifter och allmänna råd om 
beviljning av studiemedel och om beviljning av studiestartsstöd. 
 
CSN föreslår ändringar i bestämmelserna som reglerar vilket studieresultatkrav som ska 
ställas på tidigare studier med studiestartsstöd eller studiemedel vid ansökan om nytt 
studiestöd för studier vid komvux. En studerande kan beviljas nytt studiemedel eller 
studiestartsstöd om han eller hon har bedrivit tidigare studier i normal studietakt. 
Regleringen av vad som ska utgöra studier i normal takt vid komvuxstudier är idag komplex 
och det är svårt för studerande, läroanstalter och andra att veta vad som krävs för att kunna 
få nytt studiestöd. Den som en gång misslyckats i sina studier måste därefter klara alla sina 
kurser för att kunna få fortsatt stöd. Det nuvarande regelverket bidrar också till längre 
handläggningstider hos CSN, och till att de studerande får vänta längre på sina beslut. CSN 
anser att en utgångspunkt för nya regler bör vara det krav på studieresultat som gäller för 
högskolestuderande. CSN föreslår därför att normal studietakt för studerade vid komvux 
bör vara att de ska klara 75 procent av sitt studieåtagande, under de perioder de har haft 
studiestöd. Förslagen till ändringarna i föreskrifterna är en del i myndighetens arbete med 
regelförbättringar. 

Eventuella synpunkter måste ha kommit in till CSN senast den 26 juni 2020. Var vänlig 
ange CSN:s beteckning på ärendet (ADM/2020:307) i ert yttrande. Svaret skickas via e-post 
till registrator@csn.se.  
 
CSN översänder i första hand förslaget via e-post.  
 
Frågor med anledning av konsekvensutredningen besvaras av  
Sara Ljung, sara.ljung@csn.se, 060-18 60 72 eller 
Joacim Strömblad, joacim.stromblad@csn.se, 046-19 66 93 
 
 
Med vänlig hälsning 

 

Åsa Lindahl 

Chefsjurist 

 
Bilagor: 
Sändlista 
CSN:s konsekvensutredning  

http://www.csn.se/
mailto:registrator@csn.se
mailto:sara.ljung@csn.se
mailto:joacim.stromblad@csn.se
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Sändlista 
Borås stad Boras.stad@boras.se  Borås stad 

501 80 Borås 
Faluns kommun kontaktcenter@falun.se  Falu kommun 

791 83 Falun 
Göteborgs stad goteborg@goteborg.se  Stadsledningskontore

t 404 82 Göteborg 
Jönköpings kommun kontaktcenter@jonkoping.se  Jönköpings kommun 

551 89 Jönköping 
Karlshamns kommun info@karlshamn.se  Karlshamns 

kommun 
374 81 Karlshamn 

Lidköpings kommun kommun@lidkoping.se  Lidköpings kommun 
531 88 Lidköping 

Malmö stad malmostad@malmo.se  Malmö stad 
205 80 Malmö 

Salems kommun info@salem.se  Salems kommun 
144 80 Rönninge 

Skolverket registrator@skolverket.se  Skolverket  
106 20 Stockholm 

Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) 

 
info@skr.se  

Sveriges Kommuner 
och Regioner 
118 82 Stockholm  

Stockholms stad kommunstyrelsen@stockholm.se  Stadshuset 
105 35 Stockholm  

Trelleborgs kommun Trelleborgs.kommun@trelleborg.s
e  

Trelleborgs kommun 
231 83 Trelleborg 

Piteå kommun kommun@pitea.se  Piteå kommun 
941 85 Piteå 

Umeå kommun Umea.kommun@umea.se  Umeå kommun 
901 84 Umeå 

Vuxenutbildning i 
samverkan (ViS) 

info@visnet.se  ViS, Vuxenutbildning 
i Samverkan 
Box 54 
234 21 Lomma 

Östersunds kommun kundcenter@ostersund.se  Östersunds kommun 
831 82 Östersund 

Överklagandenämnde
n för studiestöd 
(ÖKS) 

Registrator@oks.se  Box 110 
871 23 Härnösand 
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