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Bakgrund
Göteborgs universitet har fått möjlighet att lämna ett remissvar till promemorian - Bättre
studiestöd till äldre. Förslaget innehåller åtgärder inom studiemedelsystemet för att underlätta
omställning och vidareutbildning högre upp i åren. I remissen föreslås att åldersgränsen för
rätt till studiemedel ska höjas från 56 till 60 år och att nedtrappning i rätten att låna ska börja
vid 51 år och sluta vid 60 år. I delen som rör studiemedelssystemet föreslås att den övre
åldersgränsen för att få studiestartsstöd ska bli 60 år och att åldern för avskrivning av återkrav
ska bli 71 år. Bestämmelserna om höjd övre åldersgräns för rätt till studiemedel och
studiestartsstöd föreslås träda i kraft den 1 oktober 2021.

Göteborgs universitets remissvar
För att vara attraktiv på en arbetsmarknad där kompetenskraven ständigt förändras är det
viktigt med ett livslångt lärande. Förslaget om att utöka möjligheter för studiemedel längre
upp i åldrarna är helt i linje med samhällets behov av att kompetensutveckla i takt med en
föränderlig arbetsmarknad och individens möjligheter att vid olika livsfaser kunna ta nya val
och riktningar i arbetslivet.
Det får idag betraktas som en rättighet att få studera senare i livet och det är även en fråga om
jämställdhet och likabehandling i ett modernt samhälle. Möjligheterna till detta begränsas inte
sällan av ekonomiska förutsättningar.
Göteborgs universitet står med detta bakom Utbildningsdepartementets förslag att ge äldre
möjlighet till bättre studiestöd.
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Ärendets beredning
Ärendet har handlagts av Thomas Jonsson, samordnare vid utbildningsenheten , på uppdrag av
rektor. Samtliga fakulteter, institutioner och studentkårer vid Göteborgs universitet har beretts
möjlighet att inkomma med synpunkter.
Samråd har även ägt rum med Utbildningsnämndens arbetsutskott 17 februari 2020.
Beslutet har fattats av ställföreträdande rektor Mattias Goksör efter föredragning av Jessica
Nyberg Pettersson i närvaro av ställföreträdande universitetsdirektör Magnus Petersson och
efter påseende av representant för Göteborgs universitets studentkårer.
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