
 

SPF Seniorerna 
Hantverkargatan 25, Box 225 74, 104 22 Stockholm 
Tel 08-692 32 50 info@spfseniorerna.se 
Org nr 88 80 00-2830 Pg 607678-0 Bg 5959-0182 
www.spfseniorerna.se 

 

YTTRANDE   
  
 

Utbildningsdepartementet 
Regeringskansliet 
103 33  Stockholm 

 
 

Stockholm den 5 mars 2021 
 
 
Underhandsberedning 
Utdrag Prop. Bättre studiestöd högre upp i åldrarna 
 
 
Sammanfattning 
 
SPF Seniorerna stöder förslagen och anser dem både rimliga och konsekventa. 
 
 
Allmänt 
 
Under lång tid har det talats om det livslånga lärandet. Samtidigt syns bemannings-
problem i flera branscher. För att denna vision ska bli verklighet krävs ett studiemedels-
system som stöder även äldre studerande.  
 
Många seniorer arbetar, och vill arbeta mer. 2020 arbetade mer än var fjärde person i 
åldern 65–69 år, och mer än var tionde person i åldern 70–74 år. I antal är det 203 000 
seniorer. Bättre hälsa, högre utbildning och ekonomiska skäl anges ofta som förklaring 
till att fler jobbar efter 65. 
 
I genomsnitt arbetade seniorer 25 timmar i veckan, under 2020. Sysselsatta seniorers 
bidrag till bruttonationalprodukten (BNP) har mer än fördubblats sedan 2005 då den 
var 53 miljarder. 2020 hade den växt till 136 miljarder. Det är större än hela 
motorfordonsindustrins bidrag till BNP.  
 
Men samtidigt var det 32 000 seniorer som skulle velat arbeta, men inte gjorde det. Eller 
som skulle vilja arbeta mer än de gjorde. Här finns en potential. För senior arbetskraft 
är studier en tydlig väg framåt mot ett livslångt lärande. 
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6.3 En mer ändamålsenlig efterkontroll av inkomster hos låntagare som 
haft nedsättning av årsbeloppet 
 
SPF Seniorerna stöder regeringens förslag att betalningsskyldigheten för 
årsbeloppen som avser de tre sista åren före åldersavskrivning som utgångspunkt 
alltid ska stå kvar, samt att Centrala studiestödsnämnden (CSN) i och med det 
alltid ska ha möjlighet till efterkontroll av inkomster i de fall ett årsbelopp har 
blivit nedsatt något av de tre sista betalningsåren före åldersavskrivning. 
 
SPF Seniorerna stöder förslagen eftersom de kan förväntas bidra till rättssäkerhet och 
effektivitet samt likabehandling oberoende av i vilket av de fyra parallella studiemedels-
systemen man är låntagare. Samma låneregler ska gälla för alla studerande oavsett ålder. 
Både yngre och äldre studerande bör betala av studielånet till den nya högre 
åldersgränsen och få avskrivning senare. Därmed upprätthålls också principen om att 
lån ska återbetalas.  
 
Samtidigt medför förslagen inte något annat eller nytt slags betalningsskyldighet för 
låntagarna, och möjligheten till avskrivning av årsbeloppen om det finns synnerliga skäl 
finns kvar. SPF Seniorerna konstaterar också att regeringen understryker den 
grundläggande rättsprincipen att de nya bestämmelserna inte ska ges en retroaktiv 
effekt. Sammantaget är förslagen därför både rimliga och konsekventa. 
 
 
 
I detta ärende har SPF Seniorernas förbundsordförande beslutat. Martin Engman, 
samhällspolitisk chef, har varit föredragande.  
 

 
Eva Eriksson  
Förbundsordförande 
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