PM Rotel IV (Dnr KS 2018/478)

Anmälan om svar på remiss ”Förslag till ändring i
Centrala studiestödsnämndens föreskrifter och
allmänna råd (CSNFS 2001:1) om beviljning av
studiemedel”
Remiss från Centrala Studiestödsnämnden (CSN)

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Anmälan om svar på remiss godkänns.

Föredragande borgarrådet Olle Burell anför följande.
Ärendet
Regeringen har beslutat att högre bidragsnivåer inom studiemedelssystemet ska
kunna lämnas till nya grupper av studerande. Syftet är att uppmuntra ungdomar som
studerat på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan att fortsätta studera. Utifrån
beslutet har CSN utarbetat förslag på förtydligande villkor i myndighetens
föreskrifter.
På grund av kort remisstid har stadsledningskontorets och
utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtanden skickats in direkt till Centrala
studiestödsnämnden som svar på remissen.
CSN har skickat förslaget till Stockholms stad för yttrande.
Beredning
Ärendet har remitterats till Stadsledningskontoret, Arbetsmarknadsnämnden och
Utbildningsnämnden. Utbildningsförvaltningen har besvarat remissen med ett
kontorsyttrande. Arbetsmarknadsnämnden har inte inkommit med svar.
Mina synpunkter
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
Anmälan om svar på remiss godkänns.
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Stockholm den 28 mars 2018
OLLE BURELL
Bilaga
Remissen
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Remissammanställning
Ärendet
Inom studiemedelssystemet finns idag möjlighet för studenter att vid vissa studier få
så kallad högre bidragsnivå. Det innebär en högre bidragsdel och en lägre lånedel
jämfört med ordinarie bidragsnivå. Totalsumman är lika stor för båda grupperna,
men vid högre bidragsnivå blir studentens studieskuld mindre.
Regeringen beslutade den 8 februari 2018 att den högre bidragsnivån inom
studiemedelssystemet ska kunna beviljas till nya grupper av studerande. Enligt
beslutet ska den högre bidragsdelen kunna lämnas till vissa studerande i åldern 20-24
år som har bedrivit oavbrutna studier på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan
och som därefter, utan uppehåll, fortsätter med sådana studier eller övergår till vissa
behörighetsgivande studier vid komvux eller en folkhögskola. Syftet med satsningen
är att uppmuntra studerande som studerat på ett introduktionsprogram i
gymnasieskolan att fortsätta studera genom att skapa incitament för oavbrutna
studier. Regeringen har bedömt att 1 100 studerande per år kan förväntas ta del av det
högre bidraget.
Utifrån regeringens beslut har Centrala studiestödsnämnden arbetat fram förslag
på föreskrifter om hur reglerna ska tolkas i praktiken, framförallt kring vad som ska
anses som att bedriva oavbrutna studier och att utan uppehåll fortsätta eller övergå
till studier. CSN föreslår att en studerande som själv har anmält att studierna på ett
introduktionsprogram ska avslutas i förtid ska anses ha avbrutit sin utbildning.
Myndigheten föreslår vidare att den studerande som på grund av frånvaro under mer
än en månad anses ha avslutat sin utbildning på ett introduktionsprogram, ska anses
ha avbrutit sina studier. CSN föreslår även att den som gör ett uppehåll i sina studier
under fyra månader eller mer ska anses ha gjort ett uppehåll i sina studier.
CSN bedömer att de föreslagna villkoren i föreskrifterna bidrar till tydlig
avgränsning av målgruppen och att de är lätta för CSN och skolpersonal att
kommunicera. CSN bedömer därmed att studerande får goda förutsättningar att förstå
bidragsvillkoren för att kunna planera sina studier.
Bestämmelserna om högre bidragsnivåer för de nya grupperna träder ikraft den 1
april 2018, och det högre bidragsbeloppet ska kunna lämnas för studier från och med
den 1 juli 2018.
Beredning
Ärendet har remitterats till Stadsledningskontoret, Arbetsmarknadsnämnden och
Utbildningsnämnden. Utbildningsförvaltningen har besvarat remissen med ett
kontorsyttrande. Arbetsmarknadsnämnden har inte inkommit med svar.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 22 mars 2018 har i huvudsak
följande lydelse.
På Stockholms arbetsmarknad är utbildning en allt viktigare förutsättning för att kunna få och
behålla ett jobb. Arbetslösa med kort utbildning har idag stora svårigheter i konkurrensen på
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arbetsmarknaden. Stadsledningskontoret ser därför positivt på förslag som bidrar till
förbättrade möjligheter till studier. Regeringens beslut om högre bidragsnivåer för oavbrutna
studier för målgruppen bedöms kunna bidra till förbättrad måluppfyllelse för
kommunfullmäktiges mål 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva.
Stadsledningskontoret instämmer i CSN:s bedömning att de föreslagna villkoren är tydliga
och lättförståeliga, vilket uppmuntrar till kontinuerliga studier och bidrar till goda möjligheter
för studerande vid introduktionsprogrammen att planera sina studier. Stadsledningskontoret
föreslår att remissen anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

Utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 20 mars 2018 har i huvudsak
följande lydelse.
Förvaltningen instämmer i CSN:s konsekvensutredning och delar synen att ett högre
bidragsbelopp kan utgöra incitament för mer målinriktade och kontinuerliga studier.
Förvaltningen har inga övriga synpunkter på förslaget.
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