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Inledning
Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har getts möjligheten att lämna
synpunkter på promemorian Avskaffad åldersavskrivning för studielån och återkrav av
studiemedel, ert diarienummer U2014/4061/SF. Yttrandet har beretts inom SUHF:s
expertgrupp för studieadministrativa frågor. Synpunkter lämnas på delar av förslaget
och i övrigt hänvisar vi till vad våra medlemmar anför i sina remissvar.
Promemorians förslag
I promemorian föreslås att åldersavskrivningen av studielån, som idag sker vid utgången
av det år då låntagaren fyller 67 år, avskaffas. Studielån ska dock fortsatt skrivas av om
det finns synnerliga skäl för det eller om låntagaren avlider. Ändringarna föreslås gälla
för studier som bedrivs efter den 31 december 2014.
Allmän kommentar
Promemorians förslag har stor relevans för universitet och högskolor och SUHF ställer
sig därför frågande till att endast tre lärosäten valts ut som remissinstanser.
Synpunkter på förslaget
I promemorians avsnitt om ekonomiska konsekvenser anges att avskrivning av studielån
medför ekonomiska förluster för staten. Det är emellertid oklart om promemorians
förslag kommer att ha någon större effekt på detta. Det finns anledning att tro att
personer som inte lyckats betala tillbaka lånet före 67 års ålder har haft låga inkomster
och att dessa inte kommer att höjas nämnvärt efter 67 års ålder eller pension. Risken är
att förslaget innebär tilltagande administrativa kostnader på grund av ökat antal
ansökningar om dispens från återbetalningskravet och fler överklaganden.
En annan konsekvens av förslagets är att kvinnor i högre utsträckning än män kommer
att drabbas av ökade återbetalningskrav beroende på att de ofta haft lägre inkomster
och därför svårare att betala tillbaka lånen, vilket är olyckligt ur jämställdhetssynpunkt.
Förslaget riskerar att få negativa konsekvenser för rekrytering av studenter från
studieovan miljö. Det är känt att studielånet är en källa till oro för studenter från
studieovan miljö och att de därför kan välja att arbeta vid sidan om studierna i stället för
att ta studielån, med risk för negativa konsekvenser för deras studieresultat. Studielånet
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försvårar också för många unga människor att överhuvudtaget ta steget att påbörja
högre utbildning. Promemorians förslag kommer att öka denna oro och försvåra
rekrytering av studenter från studieovan miljö.
Av skälen som angivits ovan avstryker SUHF promemorians förslag.
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