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Starkare kommuner - med kapacitet att klara
välfärdsuppdraget
Sveriges förenade studentkårer (SFS) delar den allmänna bilden av att många
kommuner har stora utmaningar och att samhället behöver kompensera på något vis för
kommuners olika förutsättningar. Ur SFS synvinkel finns det många fördelar med att
decentraliseringen av högre utbildning lett till att högre utbildning blivit allt mer
tillgänglig för personer i hela landet och därmed förmått rekrytera studenter från
underrepresenterade grupper. SFS har dock synpunkter på att använda högre
utbildning som arbetsmarknadspolitiskt verktyg, samt att erfarenheten av ett sådant
system visar att effekten är relativt liten i förhållande till kostnaderna. Därför
avstyrker SFS förslaget om att utreda en nedskrivning av studieskulder för personer
som bosätter sig i kommuner med stor kompetensbrist. SFS ser hellre andra
prioriterade förbättringar inom studiemedelssystemet.

20.4.2. Nedskrivning av studieskulder
Utredningen föreslår att utreda möjligheten för personer som bor och arbetar i
kommuner med särskilt stora utmaningar att erbjudas nedskrivning av studieskulder
för att underlätta personalrekrytering. SFS menar att detta synsätt speglar en syn om
att akademin är ett arbetsmarknadspolitiskt verktyg, snarare än att den i första hand
är värdefull genom att den bidrar med kunskap, kritiskt tänkande och intellektuella
färdigheter för individen, och skapar därigenom ett mer demokratiskt samhälle.
Dessutom visar erfarenheterna i Norge att endast 10 procent av högskolestuderande
som avslutat sin utbildning utnyttjar möjligheten till nedskrivning av studielån, vilket
får anses vara en ytterst liten effekt i relation till kostnaderna. Därmed bör det finns

långt mer effektiva sätt att främja arbetsmarknaden och levnadsvillkoren i kommuner
med stora utmaningar, för att på ett långsiktigt sätt locka högutbildade att bo och
arbeta där.
SFS främsta argument emot utredningens förslag att utreda möjlighet till nedskrivning
av studieskulden, är att vi anser att vi först behöver prioritera andra reformer inom
studiemedelssystemet. SFS tror att en högutbildad befolkning med goda ekonomiska
förutsättningar att kunna klara sin försörjning under och efter studietiden på sikt är
gynnsamt för hela samhället. Därför ser SFS hellre exempelvis en utökning av antalet
studiemedelsberättigade veckor, en separation av lån- och bidragsdelen, en höjning av
bidragsdelen av studielånet och reformer som stärker det livslånga lärandet.
SFS avstyrker således utredningens förslag om att utreda möjligheten att skriva ner
studieskulden för personer som bosätter sig och arbetar i kommuner med stora
utmaningar. SFS avstår från att yttra sig gällande utredningens övriga förslag.
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