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Vårt gemensamma ansvar - för unga som varken arbetar eller 
studerar (SOU 218:11) 
 
Centrala studiestödsnämnden (CSN) har beretts tillfälle att yttra sig över 
förslagen i avsnitt 9.1, 10.2 och 11.3 i ovanstående utredning. CSN ställer sig 
positiv till förslaget i avsnitt 9.1 om en översyn av vilka ersättningar unga 
inom aktivitetsansvaret har rätt till, oavsett aktivitet. CSN har inga synpunkter 
på förslagen i avsnitt 10.2 och 11.3.  
 
CSN vill upplysningsvis även informera om myndighetens inställning till 
förslaget i avsnitt 10.1. 

9 Förslag för det kommunala aktivitetsansvaret 

9.1 Utredning om ekonomisk ersättning till unga inom det kommunala 
aktivitetsansvaret 
CSN ställer sig positiv till en översyn av vilka ersättningar unga inom 
aktivitetsansvaret har rätt till, oavsett aktivitet. En sådan översyn kan titta 
närmare på både ersättningsalternativ för deltidsstuderande under 20 år, och 
försörjningsalternativ för studerande under 20 år med behov av att studera 
enskilda kurser vid alternativa utbildningar såsom komvux och folkhögskola. 
CSN uppfattar att dessa två delar ryms inom de förslag som lämnas av 
samordnaren.  
 
CSN tolkar samordnarens förslag som att man i första hand ska undersöka 
om det finns möjlighet att erbjuda annan ersättning än studiestöd till de 
studerande som omfattas av aktivitetsansvaret. CSN instämmer även i att det 
är av vikt att det finns en gemensam och entydig bild av vad som är 
heltidsstudier. 
 
CSN är gärna med och bidrar i utredningen, oavsett om det utförs av en 
statlig utredning eller i uppdrag med andra myndigheter. 

10 Förslag för kvalitet i insatser 

10.1 Förstudie om lokal och nationell uppföljning av frånvaro i grund- och 
gymnasieskola 
CSN är positiv till införandet av nationell frånvarostatistik och bedömer att 
införande av nationell frånvarostatistik hos Skolverket kan ge förbättrade 
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möjligheter till en nationell uppföljning av frånvaron inom gymnasieskolan. 
Beroende på hur statistiken samlas in och vilken statistik som rapporteras 
skulle det emellertid kunna innebära att gymnasieskolorna upplever att det 
sker en dubbelrapportering av dessa uppgifter, till både CSN och Skolverket. 
Det finns också en risk för att rapporteringen blir olika och att det därmed 
uppkommer motstridiga statistikuppgifter på området.  
 
CSN samlar idag in uppgifter om ogiltig frånvaro från gymnasieskolor för att 
kunna avgöra om elever har rätt till studiehjälp. Som samordnaren påpekar tar 
CSN även årligen fram statistik över elever som får studiehjälpen indragen på 
grund av ogiltig frånvaro. CSN lämnar dessutom löpande uppgifter till 
Statistiska centralbyrån och Skolverket som används för att producera 
gymnasiestatistik, dock inte uppgifter om ogiltig frånvaro. Det är tänkbart att 
CSN även kan överlämna uppgifter om ogiltig frånvaro till dessa myndigheter. 
De av CSN insamlade uppgifterna är dock inte tillräckliga för att producera 
statistik som kan användas för en nationell uppföljning av det slag som 
samordnaren föreslår. 
 
 
 
 
Beslut om detta remissvar har fattats av chefsjuristen Åsa Lindahl efter 
föredragning av verksjuristen Rose-Mari Kvist i närvaro av generaldirektören 
Christina Forsberg och utredaren Alexandra Swenning Berglin. I arbetet med 
remissvaret har även verksjuristen Annika Åhlin och utredaren Andreas 
Dahlkvist deltagit.  
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