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Synpunkter Centrala Studiemedelsnämndens konsekvensutredning med
anledning av förslag till ändrade föreskrifter om studiehjälp
Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB) vill lämna följande
synpunkter på Skolverkets förslag nya ämnes- och ämnesområdesplaner samt ämnen och kurser i
programfördjupningar i gymnasiesärskolan (Dnr 2011:1326).

Allmänna synpunkter
Riksförbundet FUB lämnar svar under förutsättning att regeringen beslutar om en ändring i
studiemedelsförordningen.
Riksförbundet FUB ser generellt positivt på Centrala Studiemedelsnämndens konsekvensutredning
med anledning av ändrade föreskrifter om studiehjälp. Det gäller flera av de punkter som syftar till
en ökad harmonisering av det regler som gäller för gymnasieskolan. Reglerna för det statliga
inackorderingstillägget ska vara lika oavsett om det gäller en fristående gymnasieskola eller en
gymnasiesärskola, rätten till inackorderingstillägg i fristående gymnasiesärskola under samma
förutsättningar som elever i gymnasieskolan har och att bestämmelsen i 2 kap 3 § även ska omfatta
gymnasiesärskolans reducerade program anser vi som självklarheter och välkomnar givetvis att
detta nu uttrycks i lagstiftning.
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2 Bakgrund, problembeskrivning och överväganden
2.1

Inackorderingstillägg till elever vid fristående gymnasiesärskolor

Den studerandes närvaro
Riksförbundet FUB saknar en vägledning av begreppet omfattande ogiltig frånvaro. Vår
uppfattning är att det vore önskvärt med stöd i tolkningen av vad som avses med omfattande.
Vi välkomnar att hänsyn ska tas till elev på gymnasiesärskolan som inte har förmåga att själv
bedöma konsekvenserna av vad som benämns ogiltig frånvaro. Det är dock viktigt att eleven får
stöd i att förstå följderna av sitt handlande så att ogiltig frånvaro inte leder till att eleven förlorar
värdefull undervisning. Skolan bör upprätta rutiner för att kunna hantera situationer med ogiltig
frånvaro dels för att eleverna ska behandlas lika och dels för att alla parter ska känna sig trygga med
hur reglerna fungerar.

2.2

Övriga ändringsförslag

Föräldrahem vid växelvis boende
FUB stödjer CSN:s förslag om att den studerande som bor växelvis hos sina föräldrar ska anses ha
två familjehem. Även om detta idag är tillämpad praxis anser vi att det inte är oväsentligt att det
regleras i lagstiftning. Det är positivt att förslaget lämnar en definitionen av begreppet föräldrahem.

Upphävande av ett allmänt råd
Vår organisation har förståelse för Centrala Studiemedelsnämndens argument att inte kodifiera
praxis utan låta den utvecklas utifrån Överklagandenämndens ärenden, dock skulle vi vilja se ett
förtydligande av kriterierna för särskilda skäl. Detta skulle, som utredningen nämner, kunna vara i
form av annat material än allmänna råd. Vi vill dock betona att det är viktigt att det finns
kompletterande dokument för att få vägledning i hur särskilda skäl kan tolkas.

4 Alternativa lösningar
4.1

Gymnasiesärskolan

Riksförbundet FUB delar Centrala Studiemedelsnämndens uppfattning att den kommunala
skyldigheten att ge stöd till inackordering ska vara likställig oavsett om det är en gymnasiesärskola
eller en fristående gymnasiesärskola. Ska intentionerna med skollagens ökade möjligheter till
skolval kunna ha sin motsvarighet i praktiken bör de åtföljas av adekvata förändringar i övriga
regelverk.
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