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Remiss av Centrala studiestödsnämndens promemoria Förslag till bestämmelse om interimistiska
beslut
LO har lämnats möjlighet att framföra synpunkter på rubricerad
promemoria.
LO konstaterar att det är mycket stora skillnader i de vinster som kan göras
med de föreslagna åtgärderna. De felaktigt utbetalda studiestöden uppgår till
drygt 6 miljoner när det gäller gymnasiestuderandes studiehjälp. Den
beräknade summa som avser studerande som har erhållit felaktigt utbetalda
studiemedel uppgår nästan till 100 miljoner.
Det som skiljer de gymnasiestuderandes situation från övriga studerande,
förutom nivån på beloppen i sig, är att dessa under den övervägande delen
av sina studier är omyndiga. Dessutom är avbrutna studier vanligast
förekommande de två första gymnasieåren. Det innebär att CSN enligt LOs
tolkning inte enbart kan kommunicera med den studerande utan måste
säkerställa att vårdnadshavarna får möjlighet att svara innan beslut fattas.
Den gymnasiala studiehjälpen utgör också i många familjer ett viktigt
bidrag till familjeekonomin, vilket kan få kännbara konsekvenser. LO anser
att när det gäller den gymnasiala studiehjälpen bör interimistiska beslut
hanteras med stor varsamhet, skolornas underlag måste vara tillförlitliga och
CSNs kommunikation med de berörda vara snabb och tydlig.
Samma kvalitetskrav ska naturligtvis också ställas på beslutprocessen som
rör studerande med studiemedel, men LO menar att det ändå finns skäl att
särskilt uppmärksamma hanteringen avseende gymnasieelevernas
berättigande till studiehjälp.
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LO menar också att det är en brist i promemorian då man inte för något
resonemang kring de eventuella situationer där individen kan lida skada i
någon mening av ett obefogat interimistiskt beslut från CSNs sida. Det
hänvisas till att erfarenhetsmässigt så har underlagen som kommer att ligga
till grund för besluten stor tillförlitlighet. Möjligheten att överklaga ett
beslut kommer att finnas, men det går inte att bortse ifrån att skada kan
uppstå och det borde ha beaktats i promemorian. LO anser att skadeaspekten
bör finnas med i ett slutgiltigt förslag till regelverk för hantering av
interimistiska beslut.
Med beaktande av vad LO framfört bör CSN ges möjligheten att fatta interimistiska beslut. LO vill avslutningsvis poängtera att CSNs tillämpning av
interimistiska beslut, måste följas upp och utvärderas av regeringen utsedd
myndighet.
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