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Yttrande över promemoria om förslag till 
ändring i Förordningen (2018:1118) om 
körkortslån avseende utvidgning av 
målgruppen för körkortslånet. 

Dnr I2021/01213  

Sammanfattning  

Universitets- och högskolerådet (UHR) stödjer de delar i förslaget som rör 

myndigheten. 

UHR önskar ett förtydligande i förordningen i 35 a §, att det endast är svenska 

gymnasieskolor utomlands som UHR kommer att kunna lämna uppgifter från 

vad gäller punkt 2.  

Kommentarer till promemorian  

Avsnitt 2. Ändringar i förordningen (2018:1118) om körkortslån  
UHR tillstyrker att myndigheten, på begäran av CSN, ska lämna sådana 

uppgifter till CSN som är av betydelse för bedömningen av om en sökande 

uppfyller villkoren för målgruppen. UHR vill emellertid förtydliga att 

myndigheten endast kommer att kunna svara på punkt ett, två och sex vad 

gäller betyg för de skolor som är anslutna till den nationella betygsdatabasen 

(BEDA). Förtydligandet rörande punkt sex innefattar också att det endast rör 

sig om svenska gymnasieskolor utomlands, återigen de som är anslutna, som 

UHR kommer att kunna lämna uppgifter för. Exempel på svenska skolor 

utomlands är Svenska Skolan i Paris och Svenska Skolan i London. 

Avsnitt 3 och 4. Beskrivning av problemet och syfte med reformen samt 
definitionen av gymnasieutbildning 
I avsnitten behandlas bland annat förordningsförändringar rörande utländska 

ungdomar med utländsk gymnasieutbildning. Uppgifter som rör dessa 

personers betyg kan UHR inte svara på genom BEDA.  

Avsnitt 5 i promemorian. Konsekvenser av reformen 
UHR gör också bedömningen att myndigheten ska föreslås en skyldighet att 

genom BEDA till CSN lämna de uppgifter som nämns i 10 a § andra stycket 1 

och 2 i Förordning om ändring i förordningen (2018:1118) om körkortslån. 
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UHR utvecklar för närvarande funktionaliteten i databasen till att omfatta 

bland annat folkhögskoleutbildning, men myndigheten har i dagsläget inte fått 

besked från regeringen när dessa ändringar kan komma att träda i kraft. 

Utvecklingsinsatserna för körkortslånet medför inga ytterligare kostnader för 

UHR än de som redan budgeterats för i samband med det planerade 

regeringsuppdraget ”ett utbyggt BEDA”.  

Om UHR åläggs att lämna andra uppgifter till CSN än de som finns i BEDA enligt 

10 a § andra stycket 1 och 2 ser myndigheten dock en kostnadsökning samt ett 

behov av tydlig reglering. 

Ikraftträdande 

UHR gör bedömningen att myndigheten kommer att hinna göra nödvändiga 

systemanpassningar och tillstyrker därmed förslaget om ett ikraftträdande den 

1 december 2021. 

 

Förordning om ändring i förordningen (2018:1118) om 

körkortslån  

Nedan följer UHR:s kommentarer till särskilda paragrafer: 

35 a § UHR önskar att det förtydligas att det endast är svenska gymnasieskolor 

utomlands som UHR kommer att kunna lämna uppgifter från vad gäller andra 

stycket punkt 2.  

Beslut 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Eino Örnfeldt efter 

föredragning av systemförvaltare Jenny Forsling i närvaro av avdelningschef 

Per Zettervall.  

 

Eino Örnfeldt,     

Jenny Forsling  

 

Beslutet är på grund av rådande situation med coronaviruset inte signerat 


