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Romers rätt – en strategi för romer i Sverige (SOU 2010:55) 
  
Centrala studiestödsnämnden (CSN) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på de 
förslag som delegationen lämnar. CSN väljer att yttra sig över den del i utredningen 
som avser studiestöd.  
 
 
Sammanfattning  
 
CSN avstyrker delegationens förslag om att utreda möjligheterna till avskrivning av 
studiemedelsskulder för grundvux-studier för personer med romsk språk- och 
kulturbakgrund.  

 
CSN avstyrker delegationens förslag om att utreda möjligheterna till full bidragsfinan-
siering av grundvux-studier för personer med romsk språk- och kulturbakgrund.  

 
CSN hänvisar till de förslag som presenterats i skrivelsen ”Förslag till ändrade studie-
medel för vuxenstuderande på grundskolenivå”.1

 
 
7.7 Vuxenutbildning   
 
CSN avstyrker delegationens förslag om att utreda möjligheterna till avskrivning av 
studiemedelsskulder för grundvux-studier för personer med romsk språk- och kultur-
bakgrund. CSN avstyrker även delegationens förslag om att utreda möjligheterna till 
full bidragsfinansiering av grundvux-studier för personer med romsk språk- och kul-
turbakgrund. 
  
CSN har nyligen i rapporten ”Studiemedel till studerande på grundskolenivå” utrett 
frågan om åtgärder för att förbättra situationen för vuxenstuderande på grundskole-
nivå. I rapporten gör CSN en analys av hur studiemedelssystemet fungerar för stude-
rande på grundskolenivån. CSN ser därför ingen anledning till ytterligare utredning av 
studiemedelssystemet utan hänvisar till denna rapport. Rapporten har överlämnats till 
Utbildningsdepartementet tillsammans med en skrivelse.  
 

                                                 
1 Skrivelse med framställan jämte rapport inlämnad till regeringen, CSN:s dnr 2010-2189-8232. 
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CSN delar utredningens beskrivning och analys av den problematik som personer med 
romsk språk- och kulturbakgrund har. I den utredning som gjorts har CSN emellertid 
uppmärksammat att många studerande har problem att slutföra sina studier på grund-
skolenivå och att en mycket stor andel av de studerande som tar lån senare får betal-
ningsproblem. CSN bedömer att problemet är generellt och inte bara gäller studerande 
med romsk språk- och kulturbakgrund. CSN:s förslag omfattar därför samtliga vuxen-
studerande på grundskolenivå.  
 
I den skrivelse som överlämnats för CSN fram förslag på förändringar av studieme-
delssystemet som är avsedda att underlätta för studerande på grundskolenivå att full-
följa sina studier, samt att minska antalet låntagare som får betalningsproblem. CSN 
föreslår i sin skrivelse att samtliga studerande på grundskolenivå ges möjlighet att få 
studiemedel i 80 veckor. De som dessutom behöver färdighetsträning, dvs. de som 
påbörjar sina studier på en nivå som motsvarar högst årskurs 6, föreslås kunna få 
studiemedel i högst 120 veckor. Studerande på grundskolenivå föreslås alltid få studie-
medel med den högre bidragsnivån (80 procent bidrag). 
 
CSN vill även framhäva problemen med att använda etnisk bakgrund som ett kriterium 
för rätt till studiemedel. Dels kan det finnas tillämpningsproblem eftersom om en per-
son tillhör en minoritet bygger på självidentifikation. Dels vore en sådan bestämmelse 
ett avsteg från de principer som gäller för rätt till studiemedel och andra samhälleliga 
ersättningar. 
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Kerstin Borg Wallin efter före-
dragning av verksjuristen Rose-Mari Kvist i närvaro av chefsjuristen Åke Svensson.  
I arbetet med yttrandet har även utredaren Carl-Johan Stolt deltagit.  
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