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Förslag till föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter
(SKOLFS 2012:18) om kursplaner för kommunal
vuxenutbildning på grundläggande nivå m.m.
Förslaget om nya kurser i samhälls- och naturorienterande ämnen
Centrala studiestödsnämnden (CSN) tillstyrker förslaget.
Studiemedel lämnas under en begränsad tid. Studiemedel för studier på
grundläggande nivå lämnas under högst 40 veckor till den som redan har en
grundskoleutbildning och under högst 80 eller 100 veckor till den som saknar
en sådan utbildning.1 CSN kan konstatera att många studerande har svårt att
slutföra grundläggande utbildning vid komvux eller folkhögskola inom de
angivna tidsgränserna. Tio procent av dem som ansöker om studiemedel för
studier på grundskolenivå får t.ex. helt eller delvis avslag på sin ansökan,
eftersom de redan använt max antal veckor med studiemedel för studier på
denna nivå.2 Förslaget om förkortade och anpassade kursplaner i samhällsoch naturorienterande ämnen bör underlätta för studerande att kunna slutföra
sina studier med studiefinansiering i form av studiemedel. CSN tillstyrker
därför förslaget om införandet av fyra nya kurser i dessa ämnen.
CSN noterar samtidigt att det remitterade förslaget inte direkt behandlar
frågan i vilken mån studerande bör kunna ges möjlighet att läsa både gamla
och nya kurser. Det kan innebära att studerande, kanske enbart i syfte att
komma upp i heltidsomfattning och att få rätt till hel studiefinansiering, läser
både nya kurser och någon eller några äldre ämnesspecifika kurser. CSN anser
därför att Skolverket vid implementationen av de nya kursplanerna kan
överväga klargöranden i denna fråga.
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2

3 kap. 5 § studiestödslagen (1999:1395).
Studiestödet 2016, CSN rapport 2017:2, sid. 81.
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Förslaget att kursen i hem- och konsumentkunskap ska utgå
CSN har inga synpunkter på förslaget om att kursen i hem- och
konsumentkunskap ska utgå.

Beslut om detta remissvar har fattats av chefsjuristen Åke Svensson efter
föredragning av utredaren Joacim Strömblad. I arbetet med remissvaret har även
verksamhetsutvecklaren Maria Grahn Sillén deltagit.
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