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Yrkeshögskoleförbundet i Sverige
Förord
Nedan följer Yrkeshögskoleförbundets svar på Utbildningsdepartementets promemoria
U2019/04318/UH.
Yrkeshögskoleförbundet har i flera sammanhang tagit upp frågan om en översyn av studiestödet.
Många av våra iakttagelser om studiestöd hanteras i promemorian, Bättre studiestöd till Äldre
Remissvaret ansluter till dispositionen i promemorian.
Punkter som eventuellt utelämnats i remissvaret tillstyrks av Yrkeshögskoleförbundet.
Sammanfattning
Höjda åldersgränser för rätt till studiestöd och ändrade återbetalningsregler
Vi stödjer resonemanget om att höja åldersgränsen för studiemedel till 60 år, det följande
resonemanget om att även höja ålder för beräkning av återbetalningstiden är ur vår synvinkel en
självklar konsekvens av den höjda åldersgränsen.
Extraveckor till äldre studerande
Vi stödjer resonemanget om att studerande som är över 40 år bör kunna få studiemedel under längre
tid än vad veckogränserna medger om det gått mer än tre sedan den studerande senast bedrev
studier med studiemedel och att det finns antingen arbetsmarknadsskäl eller andra särskilda skäl för
det. Det är rimligt att det ska finnas ett samhälleligt behov av utbildningen.
Inte någon ny deltidsnivå
Yrkeshögskoleförbundet anser, tvärt emot utredningen, att det är viktigt att det tillkommer en ny
deltidsnivå inom studiemedelssystemet som understiger 50 %. YHF förordar möjligheten att införa
en deltidsnivå i kombination med en ny fribeloppsnivå för inkomst.
Skälet för det är att deltidslösningar i både takt och form kommer att behövas för att stärka
möjligheter för individer att kombinera studier och arbete för att möta arbetslivets behov av
kvalificerad kompetens och livslångs lärande.
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I dag har vi ett stort antal individer med begränsade möjligheter till studier. Anordnare får ofta frågor
från sökande till utbildningar om studier går att kombinera med arbete. Tyvärr ger långt ifrån alla
arbetsgivare sina medarbetare den kompetensutveckling som ny teknik och utveckling kräver, något
som också visar sig i fackliga enkäter. Andra individer vill karriärväxla för att bli motiverade och orka
arbeta till pension. För dessa individer kan frågan om livslångt lärande avgöras av tillgänglig
studietakt och ekonomiska förutsättningar. Vi förordar ett studiemedelssystem som i praktiken kan
bidra till att det blir privatekonomiskt överkomligt för individer att upprätthålla aktuell, ny
kompetens genom studier. Detta gäller i synnerhet för yrkesverksamma, äldre och personer med
familj.
Vi finner det därför starkt önskvärt att det ges ekonomiska förutsättningar för dessa genom att
säkerställa en ny deltidsnivå om 25%. Det är också önskvärt att denna deltidsnivå har ett annan
fribeloppsnivå för att möjliggöra studier.
YHF anser att det skulle vara önskvärt att frågan om en ny deltidsnivå i kombination med ett ökat
fribelopp utreds vidare. Detta med hänsyn till det livslånga lärande som efterfrågas av
organisationer, företag och individer.
Höjt fribelopp
Yrkeshögskoleförbundet anser att det finns anledning att höja fribeloppet. Målet med en satsning
som denna torde vara att öka rörelsen på arbetsmarknaden, dels att ge nya arbetstagare chansen till
arbete men också att ge de som väljer att studera en möjlighet att förändra sin fortsatta roll. Detta
innebär att de som kommer att välja att studera allt som oftast redan har en inkomst som man
genom lån och bidrag från CSN väljer att avstå.
Idag är fribeloppen satta utifrån en nivå där man förutsätter att den studerande inte har några större
inkomster innan studierna påbörjas samt att den studerande antas sakna några större ekonomiska
åtaganden. Samtidigt är medelåldern på en studerande inom YH systemet 28 år.
Även om lånebeloppet höjs kraftigt så kommer det relativt låga lånebeloppet ej skapa förutsättningar
för studier för en blivande studerande med ekonomiska åtaganden baserade på dennes tidigare
inkomst. Denne kommer att tvingas arbeta för att klara av att finansiera studierna. Även om det
förutsätts att den studerande behöver göra ekonomiska avkall så kan avkallen bli alltför stora med
dagens fribelopp.
Att höja fribeloppet bör därför ses som en självklarhet för att ge bättre förutsättningar för studier.
Styrlsen Yrkeshögskoleförbundet i Sverige
Josefin Born Nilsson, Ordförande
Yrkeshögskoleförbundet

Ordförande

Kassör

Koordinator

Org.nr: 835600-7420

Josefin Born Nilsson

Anders Wikström

Jenny Sundborg

Bankgiro: 5557-6011

YrkesAkademin YH AB

KYH AB

Yrkeshögskoleförbundet

Vårdinge kyrkby 7

Fältgatan 27
621 38 Visby

Västra Finnbodavägen 4

Vårdinge Kyrkby 7

131 30 Nacka

153 96 Mölnbo

Anders.wikstrom@kyh.se

Jenny.sundborg@yhf.se

153 96 Mölnbo

www.yhf.se

info@yhf.se

Josefin.born-nilsson@yhf.se

