Kommittémotion SD383

Motion till riksdagen
2020/21:3109
av Patrick Reslow m.fl. (SD)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 15 Studiestöd enligt förslaget i
tabell 1 i motionen.

Motivering
Bakgrund
Sverige har ett väl utvecklat studiestödssystem, vilket är ett av världens mest generösa
system för att möjliggöra studier för unga människor från alla samhällsklasser.
Sverigedemokraterna vill bevara detta generösa system eftersom samhället tjänar på en
välutbildad befolkning. Det är rättvist med ett studiestödssystem där alla unga
människor får möjlighet att studera och utveckla sina kunskaper och förmågor. I vissa
avseenden behövs ett ännu mer generöst system, i andra avseenden har systemet blivit
alltför generöst.

Politikens inriktning
Satsningar på specifika grupper som innebär en snedfördelning och ojämlikhet är
negativt, liksom satsningar utan samhällsnytta eller förväntade positiva effekter.
Däremot kan riktade satsningar med specifik samhällsnytta vara positivt. Det saknas

lärare i glesbygden. För att fler ska ta anställning där föreslår vi en årlig
studieskuldsavskrivning.

Sverigedemokraternas satsningar
Folkhögskolan, introduktionsprogram

De senaste åren har regeringen kraftigt höjt folkbildningsanslagen utifrån ett
integrations- och utbildningssyfte, och inte det huvudsakliga bildningssyftet och
demokratisyftet. Anslagsökningar som partiet av denna anledning avböjt. Utöver att vi
inte följt med på regeringens satsningar de senaste åren omprioriterar vi medel inom
kulturområdet till förmån för andra satsningar.
Studiestartsstöd

Studiestartsstödet kan inte tolkas annorlunda än att det är avsett för nyanlända personer.
Syftet med satsningen skapar orättvisa mellan grupper där andra än nyanlända är
hänvisade till att finansiera sina studier med studielån. Studiestartsstödet som
bidragsform innebär att den nyanlände slipper ta studielån under en period. Stödet
innebär en ojämlik snedvridning i studiefinansieringen. Förlängd möjlighet att ta
studielån för den avsedda målgruppen är ett bättre alternativ.
Studieskuldsavdrag för lärare i glesbygd

Sverige ska vara ett land där människor kan bo, verka och ha barnen i skola även
utanför de större orterna. Det råder lärarbrist i glesbygd vilket behöver åtgärdas.
Glesbygd avser de områden som av Jordbruksverket klassas som glesbygd. Det behöver
vara attraktivt att arbeta i dessa områden. Examinerade lärare som tar anställning i de
områden som av Jordbruksverket klassificeras som glesbygd ska årligen få avdrag med
15 procent på sin studieskuld.
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Budgetförslag
Tabell 1. Anslagsförslag 2021 för utgiftsområde 15 Studiestöd
Tusental kronor
Ramanslag
1:1
1:2
1:3
1:4
1:5

Studiehjälp
Studiemedel
Avsättning för kreditförluster
Statens utgifter för studiemedelsräntor
Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och
vid viss föräldrautbildning i teckenspråk
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål
1:7 Studiestartsstöd
1:8 Centrala studiestödsnämnden
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd
99:1 Studieskuldsavdrag lärare i glesbygd
Summa

Regeringens
förslag

Avvikelse från
regeringen

4 388 624
20 219 925
2 029 714
100 028
62 150

−240 000
580 000
±0
±0
±0

27 000
542 000
926 576
17 094
±0
28 313 111

±0
−542 000
±0
±0
90 000
−112 000

1:1 Studiehjälp
Avvikelse från regeringen

Förslag 2021
-240 000

Beräknat 2022
-240 000

Beräknat 2023
-240 000

Vi anpassar studiestöden efter partiets förslag till medelstilldelning för folkbildningen
under utgiftsområde 17.
1:2 Studiemedel
Avvikelse från regeringen

Förslag 2021
580 000

Beräknat 2022
710 000

Beräknat 2023
710 000

Extra medel till studiebidrag för de tio utbildningar där störst arbetskraftsbrist råder.
1:7 Studiestartsstöd
Avvikelse från regeringen

Förslag 2021
-542 000

Beräknat 2022
-400 000

Beräknat 2023
-400 000

Avdraget avser att studiestartsstödet avsett för endast vissa grupper av elever tas bort.
99:1 Studieskuldsavdrag lärare i glesbygd
Avvikelse från regeringen

Förslag 2021
90 000

Beräknat 2022
180 000

Beräknat 2023
280 000

Satsningen avser kostnaden för studieskuldsavdrag för examinerade lärare som tar
anställning i områden som av Jordbruksverket klassificeras som glesbygd, per år som de
arbetar i en sådan kommun. RUT 2020:1186.
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Patrick Reslow (SD)
Robert Stenkvist (SD)

Michael Rubbestad (SD)

Jörgen Grubb (SD)

Richard Jomshof (SD)

Lars Andersson (SD)

Per Söderlund (SD)

Clara Aranda (SD)
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