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Universitets- och högskolerådet (UHR) ställer sig i huvudsak bakom promemorians 
förslag men vill lämna följande synpunkter. 

Avsnitt 5.1.3 Arbetsmarknadssituation 

Enligt promemorians förslag får studiestartsstöd lämnas till den som har varit arbetslös 
och anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen under minst sex månader före 
CSN:s prövning av ansökan om studiestartsstöd.  

UHR anser att kravet på att vara inskriven på Arbetsförmedlingen kan innebära att 
man missar en del personer som står allra längst från arbetsmarknaden, exempelvis 
utrikes födda kvinnor med kort utbildning som aldrig varit anställda och som inte är 
inskrivna på Arbetsförmedlingen.  
 

Avsnitt 5.11.2 De lokala riktlinjerna 

Ett av promemorians förslag är att det inom varje kommun bör fastställas riktlinjer för 
hur stödet ska användas och vilka tolkningar som ska göras. Enligt ett annat förslag i 
promemorian (Avsnitt 5.10.2 Kommunal resursram) ska CSN för varje kommun 
beräkna en särskild resursram.  

UHR ställer sig frågande till ett behov av lokala riktlinjer om det ändå ska finnas en 
fördelningsnyckel som ska tas fram av CSN. Enligt UHR kommer det att medföra 
onödiga administrativa kostnader. Dessutom finns det en risk att villkoren för 
användning av stödet kommer att skilja sig åt mellan olika kommuner.  

Avsnitt 6.2 Avskrivningen avskaffas 
Enligt promemorians förslag avskaffas möjligheten att skriva av studielån tagna i 
samband med behörighetsgivande studier för studerande som går vidare till 
högskolestudier.  

UHR vill framhålla att möjligheten till avskrivning delvis avser andra grupper än det 
föreslagna studiestartsstödet. Målgruppen för studiestartsstöd är personer med kort 
tidigare utbildning och ett stort behov av utbildning på grundläggande eller gymnasial 
nivå, det vill säga personer utan högskolebehörighet. Möjligheten till avskrivning gäller 
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däremot alla personer som tar studielån i samband med behörighetsgivande studier till 
högskolan, inklusive de studerande som redan har högskolebehörighet. Den omfattar 
även låntagare som studerar på högskolornas basår. Enligt UHR:s redovisning av 
regeringsuppdraget att kartlägga och analysera lärosätenas arbete med breddad 
rekrytering och breddat deltagande erbjuder hälften av de undersökta lärosätena ett 
tekniskt eller naturvetenskapligt basår (UHR, Kan excellens uppstå i homogena 
studentgrupper?). Lärosätena understryker vikten av basåret för breddad rekrytering. 
Framför allt är andelen kvinnor på basåret högre än på de efterföljande tekniska 
högskoleutbildningarna.  

UHR anser att det finns en risk att ett avskaffande av möjligheten till avskrivning av 
studielån kan ha negativa effekter avseende rekrytering av underrepresenterade 
grupper till högskolan. Enligt UHR bör därför konsekvenserna av förslaget utredas 
ytterligare.  

 

 

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektör Ulf Melin efter föredragning av utredare 
Aleksandra Sjöstrand i närvaro av myndighetsjurist Drazenko Jozic och biträdande 
stabschef Magnus Hjort. I beredning av ärendet har även utredarna Anders Ahlstrand, 
Frida Lundberg och Torbjörn Lindquist medverkat. 

 
 

   
 

 


