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Bättre studiestöd till äldre

Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7

Uppsala universitet har beretts möjlighet att lämna synpunkter
på departementspromemorian Bättre studiestöd till äldre.
Bifogat yttrande har utarbetats av biträdande avdelningschef
Cilla Häggkvist.

Handläggare:
Cilla Häggkvist
Telefon:
018-471 4700

Uppsala universitet överlämnar härmed följande yttrande som
sitt svar.

www.uu.se
cilla.haggkvist@uadm.uu.se

Beredning med:
Vetenskapsområdena
Studentkårerna
Universitetsbiblioteket
Juridiska avdelningen

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor i närvaro
av universitetsdirektör Caroline Sjöberg, efter föredragning av
biträdande avdelningschef Cilla Häggkvist. Närvarande
därutöver var akademiombudsman Per Abrahamsson och
Uppsala studentkårs ordförande Johannes Bäck.

Eva Åkesson

Cilla Häggkvist

Organisationsnr:
202100-2932

2(3)

YTTRANDE
2020-03-10

UFV 2019/2546

Box 256
SE-751 05 Uppsala

Utbildningsdepartementet
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
Handläggare:
Cilla Häggkvist
Telefon:
018-471 4700
www.uu.se
cilla.haggkvist@uadm.uu.se

Bättre studiestöd till äldre
Uppsala universitet har beretts möjlighet att lämna synpunkter
på departementspromemorian Bättre studiestöd till äldre.
Den 29 april 2019 beslutade Regeringskansliet att en utredare
skulle biträda utbildningsdepartementet med att ta fram förslag
till åtgärder inom studiemedelssystemet för att främja
omställning och och vidareutbildning högre upp i åldrarna (U
2019:A). Bakgrunden var det s. k. januariavtalet, en
överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet,
Centerpartiet och Liberalerna och syftet är att åstadkomma
generösare villkor inom studiemedelssystemet inför
budgetpropositionen 2021.
Utredarens förslag är att åldersgränsen för rätt till studiemedel
höjs från 56 till 60 år och att nedtrappningen i rätten att låna ska
börja vid 51 år och sluta vid 60 år, en höjning med fyra år.
Samtidigt föreslås att åldersgränserna för återbetalning av
studielån höjs. Återbetalningen för det nya lånet bör enligt
förslaget vara 25 år, eller det lägre antal år som återstår till
utgången av det år då låntagaren fyller 64 år. Studielån som inte
återbetalats då låntagaren fyller 71 år föreslås skrivas av.
Utredaren avstår från att förorda införandet av studiemedel för
studier omfattande mindre än 50 % av heltid på grund av att
behovet anses vara mycket osäkert och bedömningen är att detta
inte skulle leda till att fler äldre rekryteras till studier.
Andra åtgärder som övervägts är höjda studiemedelsbelopp,
högre fribelopp och att undanta vissa inkomster från
inkomstprövningen, men inte heller dessa åtgärder har av
utredaren bedömts lämpliga.
Uppsala universitet tillstyrker förslaget i sin helhet. De höjda
åldersgränserna underlättar det livslånga lärandet och studier
högre upp i åldrarna. Universitetet anser också att det är en
rimlig slutsats att studiemedel inte ges för studier på mindre än
halvtid.
För att ytterligare stimulera studier högre upp i åldrarna, och då
speciellt för studenter med barn, anser universitetet att
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regeringen även bör överväga att utöka merkostnadslånet
och/eller tilläggsbidraget för utlandsstudier för att denna grupp,
så att de får ekonomiska förutsättningar att delta i utlandsstudier
på liknande villkor som studenter utan barn.

Organisations/VATnr:
202100-2932

