
VÄLKOMNA TILL SYV MÖTE!

2021-12-03



DAGORDNING
• Inledning 13.00-13.05

•De nya specifika auktorisationsvillkoren 
13.05-13.15

•CSN informerar 13.15-14.15

•Kort paus 14.15-14.25

•Nacka vuxenutbildning våren-22 14.25-14.30

•Biblioteken i Nacka informerar 14.30-14.45

•SFI kombinationsutbildningar 14.45-14.55

•Avslutning. Tack för idag!



AUKTORISATIONSVILLKOR



• Reviderade auktorisationsvillkor

- - generella och specifika

• Fyra sanktioner

- - två nya: åtgärdsplan och vite

- - varning och avauktorisation

• Omstrukturering och numrering

• Rektor ansvarar för att samtlig personal i organisationen/verksamheten är 
uppdaterad på vad som gäller inom kundvalet kommunal vuxenutbildning

• Administrativt ansvarig har ersatts av Administratör

• Studie- och yrkesvägledning inför studier ges av kommunen medan 
vägledning och studieplanering under pågående studier ska tillhandahållas 
och ges av aktuell anordnare

• Anordnare kan utfärda utdrag ur betygskatalogen endast efter att 
kommunen har mottagit betygskatalogen.

• För mer info, se bildspel från möte 11 november 2021

• Anvisningar | Nacka kommun

https://www.nacka.se/4abe1a/contentassets/2f3911bb9b264169a25f922ffadbfeb2/anordnarmote-211111-specifika-auktorisationsvillkor-komvux.pdf
https://www.nacka.se/underwebbar/for-anordnare-av-vuxenutbildning-jobbexperter/vuxenutbildning/anvisningar/


VÄLKOMMEN TILL CSN!
(NEDAN FÖLJER PRESENTATIONEN FRÅN CSN, SIDA 6-35)



3 december 2021

NACKA KOMVUX

2022-01-11

Ann-Christine Witting och Ola Gustavsson



Vi gör studier möjligt.

csn.se

• Studiemedel
• Allmänt om studiemedel

• Ansökningsprocessen

• Studieresultat

• Studierperiod/studietakt

• Sjukdom/vård av barn

• Rapportering
• Rapportera uppgifter till CSN

• Bidragsbrott

• csn.se

• Studiestartstöd

Agenda
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STUDIEMEDEL
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Allmänt om studiemedel



• Att du uppfyller ålderskraven – längst till 60 år från och med januari 2022

• Studiemedel från och med vecka 27 det år man fyller 20 år

• Att utbildningen ger rätt till studiemedel

• Att du läser på minst deltid, 50 %

• Att du studerar i minst tre veckor

• Att du har grundläggande rätt till svenskt studiestöd

• Att du har skött din återbetalning av tidigare studielån

• Att du har veckor kvar att söka studiemedel för

Vad krävs för att få studiemedel på grundläggande- eller 
gymnasienivå?



• Studiebidrag och studielån 

• Det högre bidraget

• Tilläggsbidrag för barn

• Tilläggslån

• Merkostnadslån

Vilka bidrag och lån kan jag söka?



STUDIEMEDEL
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Ansökningsprocessen
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Studiemedel för studier i Sverige, från ansökan till utbetalning
•En förenklad processkarta över ansökningsprocessen (manuella skolor)

Studerande StuderandeCSN CSN/

Swedbank

• Gör ansökan via www.csn.se. 

Skriver under med e-leg eller 

med egen underskrift.

• Handlägger ansökan. 

Ev. behöver ansökan

kompletteras.

• Beslut fattas

• Läser beslutet med bilagor.

• Lämnar in 

studieförsäkran/skolans 

intygande

• För att utbetalning ska kunna 

ske behöver CSN få in 

studerandes 

studieförsäkran/skolans 

intygande.

http://www.csn.se/
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Studieförsäkran/skolans intygande



STUDIEMEDEL
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Studieresultat



Studieresultat prövas vid varje ny ansökan om studiemedel

Ändrade resultatkrav för studier från och med 1 juni 2020

• Klara 75 procent av kurserna under senaste perioden med studiestöd.

• CSN får endast räkna avslutade kurser med godkända betyg när vi prövar studieresultat (A-E)

✓Undantag orienteringskurser och individuella kurser som aldrig betygssätts 

• Den studerande kan få nya studiemedel även om hen inte klarat sina studieresultat- om det finns 
särskilda skäl för det.

Studieresultat
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STUDIEMEDEL
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Studieperiod/studietakt



En studieperiod är mellan två datum som den studerande läser en eller flera kurser.

• Enskild kurs

• Kurser kloss i kloss

• Brytdatum mellan kurser eller överlappning av kurser

Studieperiod



• Vi beräknar alltid studietakten på alla studier under studieperioden oberoende om de ligger på grund- eller 
gymnasienivå

• Det är viktigt att eleven anmäler rätt nivå på ansökan så fördelning av veckor blir rätt

• Om ändring av nivå görs under terminen eller omfördelning av poäng per nivå måste ändring av ansökan 
göras till CSN

Tänk på att om eleven inte har veckor kvar på en nivå kan rätten till studiemedel påverkas

Studietakt



STUDIEMEDEL
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Sjukdom/vård av barn



SJUKDOM OCH VÅRD AV SJUKT BARN

För studerande som blir helt sjukskrivna eller vårdar barn ska skolan inte rapportera avbrott.

Vad ska den studerande göra?

• Anmäl sjukdom till 
Försäkringskassan 

• Anmäl vård av sjukt barn till CSN
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Bra att veta

• Hel studieoförmåga ger rätt 

att behålla studiemedlen, 

förutsatt att sjukdomen är 

godkänd av försäkringskassan

• Lägre krav på studieresultat

• Färre utnyttjade veckor

• Avskrivning av lån



RAPPORTERING
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Alla skolor är skyldiga att rapportera uppgifter till CSN för att vi ska kunna handlägga studiestödsärenden.

Vi skiljer på två typer av rapportering:

• Uppgifter om utbildningar och studietider

• Uppgifter om de studerande (studeranderapportering)

Rapportera uppgifter till CSN
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• Rapportera så fort som möjligt!

• Ändrade uppgifter 

• Ändrat slutdatum

• Avbrott

• Nivå

När ska du rapportera och vilka uppgifter?
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Titta på/ändra elevrapport – sök elev
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Titta på/ändra elevrapport – lägg till händelse
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Titta på/ändra elevrapport – lägg till händelse forts
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Historik



BIDRAGSBROTT
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Bidragsbrottslagen (2007:612)

2§

Den som lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som han eller 
hon är skyldig att anmäla enligt lag eller förordning, och på så sätt orsakar fara för att en 
ekonomisk förmån felaktigt betalas ut eller betalas ut med ett för högt belopp, döms för 
bidragsbrott till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i 
högst sex månader.

Fråga om bidragsbrott
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CSN.SE
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WWW.CSN.SE/PARTNER

Anmäl dig till CSN:s nyhetsbrev
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STUDIESTARTSTÖD
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Studiestartsstöd

• Bidrag som vissa arbetslösa kan ha rätt till om man har en kort tidigare utbildning

• 9 176 kronor per månad (fyra veckor)

• Tilläggsbidrag 

• Max 50 veckor

• Studier på grundskolenivå och/eller gymnasienivå 

• Inom Komvux/Vuxenutbildning eller allmän kurs på folkhögskola

• Minst tre veckor på 50 procents takt

• Inte haft studiestöd från CSN under de senaste tre åren

• Ålderskrav: 25-60 år från och med 2022
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9 044 kronor



Studiestartsstöd

• Din kommun bedömer i första hand om du tillhör målgruppen för studiestartsstöd

• Du ansöker om studiestartsstöd via din kommun, exempelvis med hjälp av en studie-
och yrkesvägledare

• Arbetslös under sammanlagt sex månader under de senaste 12 månaderna

• Undantag under 2020 och 2021 på grund av Corona-pandemin

• CSN får information från Arbetsförmedlingen om man uppfyller kravet för arbetslöshet 
eller inte
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Vi gör studier möjligt.
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Rast



•NACKA VUXENUTBILDNING VÅREN 
2022
NACKA24 OCH JÄMFÖRAREN



VÄLKOMMEN TILL 
FORUMBIBLIOTEKEN I NACKA!
NEDAN FÖLJER FORUMBIBLIOTEKENS PRESENTATION, SIDA 39-43



FORUMBIBLIOTEKEN I 
NACKA

Nacka Forum

Orminge

Fisksätra

Dieselbiblioteken: Dieselverkstan, Saltsjöbaden, Älta

Två organisationer men 

samma bibliotekskatalog 

och lånekort



• Studieplatser

• Wifi, kopiering, skanning, utskrifter

• Böcker för att lära sig svenska

• Böcker på lättläst svenska

• Böcker, film och tidskrifter på olika språk

• Böcker i olika format: ljudböcker, e-
böcker, storstil, kombinerat material

• E-resurser: tidskrifter, streamad film, olika 
databaser

• Aktiviteter: Språkcafé/träna svenska, 
läxhjälp, ”Hållplats” m.m.

Biblioteken har oftast inte möjlighet att köpa in ett obegränsat 
antal av vissa titlar

Läxhjälp, Språkcafé m.m. sköts ofta av volontärer

Vad kan biblioteken erbjuda:

Att tänka på:



Vad behöver den vuxenstuderande veta 

för att hitta sin kurslitteratur?
• Titeln på boken

• Författaren 

• Upplaga/årtal

Litteraturlista

Inköpsförslag

Andra vägar

Framförhållning

Viktigt att få med sig:



När studenter skriver i böckerna 

Då kan de ju bara användas en enda gång 

av en enda låntagare…

Då blir vi bibliotekarier ledsna:



Hur kan vi bäst samarbeta 

framöver?

Hur håller vi kontakt?

sisela.rosen@forumbiblioteken.se

anja.minati@forumbiblioteken.se

marten.philipson@forumbiblioteken.se



SFI KOMBINATIONSUTBILDNINGAR



KOMBINATIONSUTBILDNINGAR, 
SFI I KOMBINATION MED 
YRKESUTBILDNINGAR

• skolverket.se – information

• Ansöka utanför Nacka – IKE

• Ansöka minst 8 veckor före kursstart!

• CSN utom sfi

• Förkunskaper – betyg eller nivåtester, oftast motsvarande kurs C

• Stockholm har ett eget utbud endast för sökande på studieväg 2

• Vux Norrort och Vux 5 (vissa kommuner söder om Stockholm) utbud



SFI KOMBO STOCKHOLMS LÄN

• Vårdbiträde/USK

• Barnskötare/elevassistent

• Hotell Bas våningsservice

• Kock

• Lager och terminal

• Dagligvaruhandel 

• Paketbilsförare

• Bygg- och anläggning

• Trädgårdsanläggare



TACK FÖR IDAG!




