
Socialförsäkringsutskottets 
betänkande 

1986/87: 11 
om studiesocialt stöd m. m. (prop. 1986/87: 100) 

ÅTTONDE HUVUDTITELN 

Propositionen 

Regeringen har i proposition 1986187: lllO, bil. 10 (utbildningsdepartemen

tet) under litt. E Studiestöd m. m. föreslagit riksdagen att 

(E I) godkiinna att 35 000 000 kr. av de medel som tillfaller statsverket 

genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1987/88 används för att 

delvis finansiera anslag\.'t, 

(E 1) till Centrala studiestödsnämnden m. m. för budget[1ret 1987/88 anvisa 

ett ramanslag av 83 888 000 kr.. 

(F. 2) till Ersii1t11i11g 1ill l"issa myndighe1er för deras hwulliigg11i11g 111· 

st11dicsocia/1 sliid för budgetf1ret 1987 /88 anvisa ett förslagsanslag av 

12 885 000 kr., 

( E 3) godkänna vad som förordats om centrala studiestödsnämndens 

fördelning av statshidrag till lokaltrafikföretagen. 

(E 3) till S111diehjiilp 111. m. för budgetåret 1987188 anvisa ett förslagsanslag 

av 2 065 645 000 kr.. 

(E 4) godkänna den föriindring av utbetalningsrutinerna för studiemedel 

som förordats i propositionen, 

( E 4) till S11uliemedcl m. m. för budgetåret 1987/811 anvisa ett förslagsan

slag av 4 517 900 000 kr., 

(E 5) anta ett inom utbildningsdepartementct upprättat förslag till lag om 

ändring i studiestödslagen ( 1973:349). 

(E 5) anta ett inom utbildningsdl!partementet upprättat förslag till lag om 

ändring i semesterlagen .(1977:4110). 

(E 5) anta ett inom utbildningsdepartemcntet uppriittat förslag till lag om 

ändring i lagen (1981 :691) om socialavgifter. 

( E 5) anta ett inom utbildningsdepartementet uppriittat förslag till lag om 

ändring i taxeringslagen (1956:623). 

(E 5) anta ett inom utbildningsdcpartcmentet uppriittat förslag till lag om 

ändring i kommunalskattelagen ( 1928:370). 

(E 5) anta ett inom utbildningsdepartemcntct uppriittat förslag till lag om 

tillLiggshelopp till basbeloppet vid beräkning av studiemedel m .. m .. 

(E 5) godkänna de riktlinjer för företriide mellan behöriga siikamk till 

korttidsstudiestöd som förordats. 

(E 5) godkiinna vad som förordats om en förlängning av den tv<'briga ·· 
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försöksverksamheten med friare resursutnyttjande inom vuxenstudiestöds- SfU 1986/87: 11 

området, 

(E 5) godkänna att 992 100 000 kr. av de medel som tillfaller statsverket 

genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1987/88 används för att 

finansiera anslaget, 

(E 5) till Vuxenstudiestöd m. m. för budgetåret 1987/88 anvisa ett reserva

tionsanslag av 992 100 000 kr., 

(E 6) godkänna att 36 700 000 kr. av de medel som tillfaller statsverkct 

genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1987/88 används för att 

finansiera anslaget, 

(E 6) till Timersättning vid vissa l'UXenutbildningar för budgetåret 1987/88 

anvisa ett förslagsanslag av 160 300 000 kr., 

(E 7) till Kostnader för avskrivning och inlösen av 1·issa studie/ån med 

statlig kreditgaranti för budgetåret 1987/88 anvisa ett förslagsanslag av 

2 000 ()()() kr. ' 

(E 8) medge att regeringen lämnar talboks- och punktskriftsbiblio~eket 

det beställnings bemyndigande om 2 800 000 kr. som förordats i proposi

tionen, 

(E 8) till Bidrag till vissa studiesociala ändamål för budgetåret 1987/88 

anvisa ett reservationsanslag av 81 507 000 kr. 

De i propositionen bil. 10 framlagda lagförslagen finns intagna som bilaga 

1 till betänkandet. 

Vidare har regeringen i bil. 12 (arbetsmarknadsdepartementet) (s. 92) 

föreslagit riksdagen att anta inom arbetsmarknadsdepartementet upprättat 

förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring. 

Lagförslaget som finns intaget som bilaga 2 har överlämnats till söcialför

säkringsutskottet från arbetsmarknadsutskottet i utskottets yttrande AU 

1986/87: 1 y. Yttrandet berör flera frågor och har bi lagts betiin kande Sfu 

1986/87:14. 

Motioner 

Motioner väckta under den allmänna motion.stiden 1986/87 

1986/87:Sf203 av Olof Johansson m. fl. (c) vari yrkas 

7. (delvis) att riksdagen beslutar avslå regeringens förslag att i särskild 

ordning höja basbeloppet med 400 kr. samt att därvid besluta justera andra 

basbeloppsanknutna ersättningar i enlighet med det anförda. 

1986/87:Sf244 av Ove Karlsson m. fl. (s) vari yrkas att riksdagen som sin 

mening ger regeringen till känna vad som anförts om behovet av en översyn 

.vad gäller ersättning till personer som genomgår grundläggande vuxenutbild

ning och studerar svenska för invandrare. 

1986/87:Sf401 av Olof Johanssi.m m. fl. (c) vari yrkas 

I. att riksdagen beslutar att hos regeringen begära nya direktiv till 

studiestödsutrcdningen med uppdrag att utreda förslag till studiemedelssys

tem i enlighet med vad som anförts i motionen, 

2. att riksdagen beslutar att hos regeringen begära förslag om iiktamake

prövningens slopande, 



3. att riksdagen beslutar att hos regeringen hegära förslag om ytterligare SfU 1986/87: I I 
avdragsmöjligheter för harn vid beriikning av avgiftsunderlaget innebärande 

att avdrag med ett basbelopp får göras för barn under 16 år och med ett halvt 

basbelopp för ytterligare barn, 

4. att riksdagen beslutar att sätta avgiften vid uppskovsansökan till 

maximalt 10 %· av skillnaden mellan .avgiftsunderlagct och avgiftsgriinsen. 

1986/87:Sf402 av Bengt Kronblad (s) vari yrkas att riksdagen som sin mening 

ger regeringen till känna vad som i motionen anförts om behovet av en 

översyn av särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa. 

1986/87:Sf403 av Sven-Olof Nordlund (s) vari yrkas att riksdagen som sin 

mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om ersiittning för 

gymnasieelevers dagliga resor. 

1986/87:Sf404 av Birgitta Hambraeus (c) vari yrkas att riksdagen skyndsamt 

som sin mening ger regeringen till kiinna vad som i motionen anförts om 

vidgade inkomstgränser för extra tillägg till studiehjiilpen. 

1986/87:Sf405 av Lars Werner m. fl. (vpk) vari yrkas 

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 

motionen anförs om a~t studiemedlens totalbelopp hiijs till 155 ':', av 

bas be ioppet, 

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 

motionen anförs om att bidragsdclens andel av totalbeloppet bör höjas till 
25 ~,~(1. 

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som 

motionen anförs om att barntillägget görs om till bidrag, 

4. att riksdagen som sin mening ger ~egeringen till kfona vad som 1 

motionen anförs om att fribeloppsgränsen endast skall omfatta den faktiska 

studieperioden och att inkomster fdm reriodcr mellan terniiner, t. ex. jul

och sommaruppehäll, ej skall påverka fribeloppet, 

5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna att vid 

återbetalning av studiemedel av giftsunderlaget (gränsen) baseras på median-. 

lönen för heltidsarbetancle inom TCO-kollektivet och att inkomster på den 

nivfm eller under ej medför <lterhetalningsskyldighet samt att successiv upp

och nedtrappning av gränsen sker, 

6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 

motionen anförs om att ilr som elen sktildsatte ej har en inkomst motsvarande 

medianlönen för TCO-kollektivet avskrivs som Merbctalningspliktigt. 

7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna vad i motionen 

anförs om att Merbetalningspliktcn återinträder först niir den egna inkoms

ten når över mediai1lönen för heltidsarbetande inom TCO-kollektivet, 

8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till kiinna alt bestiimmclsen 

om antalet förfallodagar iindras så att CSN kan avisera ~terbetalning en g[rng 

per mttnad. 

lJ. att riksdagen som sin mening ger regeringen till bnna att studiernedcls

avgiftcn biir siinkas när den f1terbetalningsskyldige genom en större inbL'tal

ning minskat iiterbetalningsskulclen, 
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10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att äktamake- SfU 1986/87: 11 
prövningen avskaffas, 

11. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att studerande 

som fullgör militär repetitionsutbildning får behålla studiemedel och för 

skuldreducering enligt samma regler som gäller vid sjukdom. 

I 986/87:Sf406 av Marianne Andersson och Stina Gustavsson ( c) vari yrkas att 

riksdagen beslutar begära att regeringen för riksdagen framlägger förslag om 

att kravet på tillhörighet till a-kassa skall upphöra för att en person skall 

kunna erhålla vuxenstudiestöd. 

1986/87:Sf407 av Lars Werner m. fl. (vpk) vari yrkas 

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 

motionen anförs om ekonomiska villkor vid vuxenstudier, 

2. att riksdagen beslutar fastställa vuxenutbildningsavgiften till 0.40 % av 

den totala lånesumman, 

3. att riksdagen hos regeringen hemställer om förslag till användande av 

intäkter från vuxenutbildningsavgiften i enlighet med vad som i motionen 

anförs. 

1986/87:Sf408 av Marg6 Ingvardsson m. fl. (vpk) vari yrkas att riksdagen 

beslutar att i proposition 1986/87: 100, bil. 10, E 8 uppföra ett i förhållande till 

regeringens förslag höjt anslag med 220 794 kr. 

1986/87:Sf409 av Mats 0 Karlsson m. fl. (s) vari yrkas att riksdagen som sin 

mening ger regeringen till känna att bestämmelserna om samverkan med 

folkhögskolan för vuxenstudiestöd ändras i enlighet med vad som sägs i 

motionen. 

1986/87:Sf410 av Carl Bildt m. fl. (m) vari yrkas 
I. att riksdagen beslutar att avskaffa äktamakeprövningen i studiemedels

systemet vid återbetalning av studiemedel fr. o. m. den I januari 1988, 

2. att riksdagen beslutar att fribcloppsreglerna inom studiemedelssystemet 

generellt höjs med 10 procentenheter. 

3. att riksdagen beslutar att studiehjälp skall kunna utgå vid studier 
utomlands under ett år enligt vad som i motionen anförts, 

4. att riksdagen beslutar att studiemedel skall kunna utgå för studier 

utomlands efter i princip samma regler som i Sverige, 

5. att riksdagen hos regeringen begär översyn av vuxenstudiestödet i 

enlighet med vad som i motionen anförts. 

1986/87:Sf41 I av Rosa Östh (c) vari yrkas att riksdagen som sin mening ger 

regeringen till känna vad som i motionen påtalats om behovet av en översyn 

av reglt:rna för inackorderingstillägg. 

1986/87:Sf412 av Berit Bölander och Gerd Engman (s) vari yrkas att 

riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i motionen 

anförts om deltagare i grundläggande svenskundervisning för invandrare. 

1986/87:Sf413 av Hans Göran Franck och Åke Wictorsson (s) vari yrkas att 

riksdagen hos regeringen begiir att studiemedelskommitten får i uppdrag att 

jämviil pröva frågan om införande av någon form av studielön. 



1986/87:Sf414 av Ove Karlsson m. fl. (s) vari yrkas att riksdagen som sin 
mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av att 
ersättningen vid korttidsstudier utgår för det antal timmar som motsvarar 
förlorad arbetstid. 

1986/87:Sf415 av Ove Karlsson m. fl. (s) vari yrkas 
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 

motionen anförts om att ansökningsförfarandct för särskilt vuxenstudiestöd 

och studiemedel för vuxenstuderande på grundskole- och gymnasienivå bör 
samordnas såväl administrativt med en gemensam ansökan som organisato

riskt till en länsmyndighct, 

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 
motionen anförts om att vuxenutbildningsnämndens arbetsuppgifter genom 

ändring av instruktionen utökas till att avse dels handläggning av såväl 
särskilt vuxenstudiestöd som studiemedel för vuxenstuderande på grundsko

le- och gymnasienivå, dels medansvar i den regionala vuxenutbildningsplane
ring som för närvarande är. något oklart angiven i vuxenutbildningslagen. 

1986/87:Sf416 av Birger Hagård (m) vari yrkas att riksdagen som sin mening 

ger regeringen till känna vad som i motionen anförts beträffande möjliga 

stimulansåtgärder för de högskolestuderande i form av avskrivning av 
studieskulder. 

1986/87:Sf417 av Kristina Svensson och Berit Oscarsson (s) vari yrkas 

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som 1 

motionen anförts om samordnade administrativa rutiner vid ansökan om 
studiestöd, 

2. att riksdagen anhåller att regeringen ger CSN möjlighet att justera 

tilldelningen av pengar inom totalanslagets ram i enlighet med motionens 
intentioner, 

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 
motionen anförts om att personer som uppfyller klart angivna kriterier bör få 
studiestöd utan urvalsprövning. 

1986/87:Sf418 av Bengt Westerberg m. fl. (fp) vari yrkas 
1. att riksdagen hos regeringen begär att direktiven till studiestödskommit

ten skall ändras så att det blir möjlig för kommitten att föreslå reformer av 
studiemedelssystemet också till en högre kostnad än i dag, 

2. att riksdagen beslutar om sådan ändring i studiestödslagen att prövning

en mot makes inkomst i samband med beräkningen av avgiftsundcrlaget vid 

återbetalning av studieskuld skall upphöra fr. o. m. den 1 januari 1988, 

3. att riksdagen beslutar om sådan ändring i studiestödslagcn fr. o. m. den 1 

juli 1987 att återbetalning av studiemedel påbörjas ett kalenderår efter det år 
då man senast lyfte studiemedel, 

4. att riksdagen begär att regeringen genomför en omläggning av 

studiemedelssystemet så att studiemedlens lånedel fr. o. m. den 1 juli 1987 

inte finansieras med statsbudgetmedcl, 
5. att riksdagen beslutar att under anslaget E 4 anslå ett med 3 200 000 000 

kr. minskat anslag jämfört med regeringens förslag, 

SfU 1986/87: 11 
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6. att riksdagen hos regeringen hegiir nya regler som underlättar för SfU 1986/87: 11 

studerande att fä studiemedel för studier utomlands. 

! 986/87:Sf419 av Barbro Sandberg m. fl. ( fp) vari yrkas 

1. att riksdagen beslutar att avbryta fiirsöksverksamheten med möjlighet 

för pensionärsorganisation att kollektivt ansöka om dagstudiestödets inter- · 

natbidrag. 

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 

motionen anförts ang{1ende kvinnors möjlighet att crhälla det högre bidrags

heloppet. 

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i 

motionen anförts om inkomstgränser för extra tilliigg. 

1986/87:Sf420 av Grethe Lundblad (s) vari yrkas att riksdagen som sin 

mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförts om att höja 

inkomstgriinserna för extra tilbgget inom studiehjiilpen. 

l986/87:Sf421 av Nils Carlshamte 111. fl. (m) vari yrkas 

I. att riksdagen vid behandlingen av proposition 1986/87: 100. bilaga 10 

under förutsiittning av bifall till yrkande I i motion l 986/87:Sf348 beslutar att 

för hudget<'tret 1987/88 under anslaget E 3. Studiehjiilp m. 111 •• anvisa 

2 065 165 000 kr.. 

2. att riksdagen vid behandlingen av proposition 1986/87: 1 OU. bilaga 10 

under förutsiittning av bifall till yrkande 1 i. den ovan nämnda motionen 

beslutar att för budgetåret 1987/88 under anslaget E .+.Studiemedel m. m .. 

anvisa .+ .+.+.+ ]()() 000 kr. 

1986/87:Sf422 av Jan Hyttring (c) vari yrkas att riksdagen beslutar anslå 

7 300 000 kr. i statsbidrag till studerandehiilsovården för budget{tret 1987/88. 

1986/87:Sf423 av Ylva Annerstedt (fp) vari yrkas att riksdagen beslutar att 

elever i odlingskurser för biodynamisk odling skall vara beriittigade till 

studiemedel. 

1986/87:Sf424 av Birgitta Rydle m. fl. (m) vari yrkas 

1. att riksdagen beslutar att fribeloppet för egen inkomst höjs med 10 

pröcentenheter samt att till E -1. Studiemedel m. m. för budgetåret 1987/88 

anvisa ett förslagsanslag av .+ 527 000 000 kr.. 

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som 

motionen anförts ang{1ende studiehjiilp för studier utomlands. 

3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som 

rnotinrlL'n anförts angi1ende studiemedel för studier utomlands . 

.+. att riksdagl'll beslutar att de siirskilda anslagspPsterna under anslaget 

E 5. Vuxenstudiestiid Uppsökande verksamhet p;·i arbetsplatser samt Plane

ring av uppsökande verksamhet och utbildning av studieorganisatörer 

avskaffas. 

5. att riksdagen beslutar att under anslaget E 5 till särskilt vuxenstudiestöd 

för budget{1ret 1987/88 anvisa ett reservatipnsanslag av (l()J 900 noo kr.. 

6. att riksdagen hl'Slutar att under anslaget E 5 till korttidsstudiestöd för 

budgctitrct 1987188 anvisa ett rescrvationsanslag av 154 000 UUO kr.. 
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7. att riksdagen godkänner att 814 900 000 kr. av de medel som tillfaller SfU 1986/87:11 
statsverket genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1987/88 används 
för att finansiera anslaget E 5. Vuxenstudiestöd m'. m., 

8. att riksdagen beslutar att till E 5. Vuxenstudiestöd m. m. för budgetåret 
1987/88 anvisa ett reservationsanslag av 814 900 000 kr., 

9. att riksdagen godkänner att 33 700 000 kr. av de medel som tillfaller 
statsverket genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1987/88 används 
för att finansiera anslaget E 6. Timersättning vid vissa vuxenutbildningar, 

10. att riksdagen beslutar att till E 6. Timersättning vid vissa vuxenutbild
ningar för budgetåret 1987188 anvisa ett förslagsanslag av 157 300 000 kr., 

11. att riksdagen beslutar att under anslaget E 8. Bidrag till vissa 
studiesociala ändamål till anslagsposten Bidrag till hälso- och sjukvård för 
högskolestuderande för budgetåret 1987/88 anvisa ett reservationssanslag 
med utöver regeringens fi~rslag 150 000 kr., 

12. att riksdagen beslutar att under anslaget E 8. till Talboks- och 
punktskriftsbiblioteket för budgetåret 1987/88 anvisa ett i förhållande till 
regeringens förslag med 1 000 000 kr. höjt belopp till talböcker för rörelse
hindrade som bedriver högskolestudier, 

13. att riksdagen beslutar atttill anslaget E 8. Bidrag till vissa studiesociala 
ändamål för budgetåret 1987 /88 anvisa ett reservationsanslag av 82 657 000 

kr. 

Utskottet 

E 1. Centrala studiestödsnämnden 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) är central förvaltningsmyndighet för 
ärenden om studiesocial verksamhet. CSN är chefsmyndighet för sex 
studiemedclsnämnder som handlägger ärenden om studiemedel och för 24 

vuxenutbildningsnämnder som har hand om ärenden o_m vuxenstudiestöd 
och bidrag till uppsökande verksamhet på arbetsplatser. 

De sammanlagda kostnaderna för administrationen av vuxenstudiestöden 
beräknas i propositionen till 35 000 000 kr. I propositionen begärs godkän
nande av att ett motsvarande belopp av de medel som tillfaller statsverket 
genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1987/88 används för att 
delvis finansiera anslaget. Totalt föreslås till anslaget E 1 anvisat ett 
ramanslag av 83 888 000 kr. 

Utskottet har ingen erinran möt propositionens förslag i nu behandlad del. 

E 2. Ersättning till vissa myndigheter för deras handläggning av 
studiesocialt stöd 

Från anslaget bestrids kostnaderna för portoavgifter och avgifter till krono
fogdemyndigheter och tingsrätter för viss kravverksamhet. 

I propositionen föreslås att till anslaget E 2 för budgetåret 1987/88 skall 
anvisas ett förslagsanslag av 12 885 000 kr. 

Utskottet biträder förslaget. 
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E 3. Studie hjälp m. m. 

Från anslaget bestrids kosinaderna för studiehjälp. 

Studiehjiilpen bestttr förutom av studiebidraget av olika tilliigg. Studiebi

draget är samordnat med det allmiinna barnbidraget och utgår för niirvaran

de med 485 kr. per månad. lnackorderingstillägg utgår utan ekonomisk 

prövning, medan extra tillägg förutsätter en sådan pröv11ing. Detsamma 

gäller återbetalningspliktiga studiemedel inom studiehjälpssystemet. Jnack

orderingstimigg utgar till alla .elever som måste ho inackorderade p{1 

studieorten med ett schahloniserat belopp vars storlek iir beroende pä 

avstfindet till hemorten. lnackorderingstilläggct utgår med. för närvarande 

lägst 670 och högst I :no kr. per månad. Extra tillägg utgiir efter behovspröv

ning med högst 660 och lägst 220 kr. per mänad. Vid prövningen tas hiinsyn 

till ek-vens och hans föriildrars ekonomiska förhällanden, och det ekonomis

ka underlaget får uppg<'t till hiigst 45 000 kr. per {tr för att maximalt tillägg 

skall utgå. Uigsta tilliigg utgår vid en inkomst om högst 85 000 kr. 

I propositionen föreslfts bl. a. en höjning av i11ackorderi11gstilliiggc11 till att 

utg<I med liigst 770 och högst 1 550 kr. per månad. Vidare föreslås att 

inkomstgriinserna för extra ti!Higg justeras upp med ~ 000 kr. 

I motion Sf4 I 1 anför Rosa Östh att de nuvarande kraven pt1 viss restid för 

riitt till inacknrderingstilHigg ibland utesluter elever fd111 att fö tillägget. trots 

att de måste hn inackorderade om kommunikationerna inte överensstiimmcr 

med skolans tider. Motioniiren niimner som ett exempel härpå elever som 

har jourtjiinstgöring morgon och kviill vid l<intbruksskolor. hush<lllsskolor 

m. fl. Hon begiir ett tillkiinnagivande till regeringen om att de nuvarande 

bestiimmelserna för inackordcringsti!Ugg skall ses över så att de nämnda 

problemen kan riittas till. 

Enligt CSN :s föreskrifter CSNFS 1985:5 kan inacknrderingstilliigg bl. a. 

beviljas om restiden mellan föriildrarnas bostad och skolan överstiger t.vä 

timmar minst tv{t dagar per vecka. Enligt allmiinna· rådikommenterar hiirtill 

är det tidpunkterna niir skoldagen normalt börjar och slutar och inte elevens 

individuella skoldag som Lir avgörande för tidberäkningen. 

Utskottet har erfarit att skolöverstyrelsen (SÖ) redan uppmiirksammat 

CSN p{t de problem som motioniiren tagit upp. och samd1d i fd1gan har 

förekommit mellan de b;ida myndigheterna. Eftersom inackorderingsti!Hig

gens syfte är att ge ekonomisk hjälp till elever som behöver inackordering bör 

enligt utskottets mening administrativt lättilliimpliga bestämmelser inte 

utesluta att tilliigg kan utgä om ett faktiskt behov av inackordering föreligger 

för att studierna skall kunna fullföljas. Utskottet förutsätter diirför att CSN 

överväger om cle nuvarande bestämmelserna behöver ändras s:'1 att gräns

dragningsproblcm av det slag som piitalas i motionen inte behöver uppkom

ma för elever vid olika former av folkhögskolor. 

\1otion Sf411 för härmed anses tillgodosedd. 

Tre motioner berör inkomstgränserna för det extra tillägget. Birgitta 

Hambraeus anför i motion Sf404 att endast en mindre del av anslagsposten 

för extra tilliigg under innevarande budgetär tagits i anspr{1k. Enligt 

motioniiren bör inkomstgriinserna höjas snarast så att anslagna medel kan 

utnyttjas. Även Barbro Sandberg i motion Sf419 (yrk. 3) och Grethe 

SfU 1986/87: 11 
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Lundblad i motion Sf42U ansc.r att inkomstgriinscrna bör höjas. I den SfU 1986/87: 11 
sistnämnda motionen framhälls att propositionens förslag om en höjning 

med 3 000 kr. inte är tillräcklig om man skall uppfylla tidigare beslutad 

målsättning att ca 25 000 elever skulle kunna erhålla extra tillägg. 

Utskottet förutser betydande problem ur s{1vlil rättvisesynpunkter som 

administrativa synpunkter om inkomstgriinscrna skulle hiijas redan inneva

rande budgetår. Många elever har redan erhållit sitt extra tilliigg för 

vårterminen och tidpunkten för sista ansökningsdag för vårterminen lir redan 

den· 15 april. Däremot delar utskottet motioniirernas uppfattning att 

inkomstgränserna för nästa budgetår behöver höjas utöver vad som föresla

gits i propositionen. Utskottet beräknar att föreslagna medel för extra tilliigg 

budgctttrct 1987/88, 70,3 milj. kr., ger utrymme för en höjning av de 

nuvarande inkomstgränserna med 1 U 000 kr. och föreslår att en sädan 

höjning sker fr. o. m. den 1 juli 1987. Det ankommer på regeringen att 

utförda bestämme!Ser härom. 

Vad utskottet anfört med anledning av motionerna Sf404. Sf419 (yrk. 3) 

och Sf420 bör ges regeringen till klinna. 

Studiehjiilp kan utga till svensk medborgare för studier i ett land utanför 

Norden om studierna inte med lika stor fördel skulle kunna bedrivas vid 

svensk läroanstalt. För studier vars allmänna inriktning motsvarar svensk 

gymnasieskola heviljas i enlighet härmed inte studiehjälp. Om den studeran

des föräldrar lir bosatta utomlands beviljas dock studiehjälp för gymnasiala 

studier i det land där föräldrarna är bosatta. 

Carl Bildt m. fl. anser i motion Sf4 I 0 ( yrk. 3) att internationella kontakter i 

form av studier utomlands är betydelsefulla och att som ett första steg 

riksdagen skall hesluta att studiehjälp skall utg<"i under studier pa gymnasial 

nivå utomlands under ett år. En ökad möjlighet till studiehjälp utomlands 

begiirs också i motion Sf424 av Birgitta Rydle m. tl. (yrk. 2). 
Såsom ovan nämnts är studiehjälpcn bcloppsmlissigt samordnad med det 

allmänna barnbidraget och båda hidragsformerna ing~ir i samhlillets stöd till 

barnfamiljerna. Barnbidrag kan såsom motionärerna p<lpekat utgi1 under en 

utlandsvistclse som varar högst .ett år. Utskottet, som ser positivt på att 

gymnasieelever som under sin gymnasieuthildning vill studera utomlands 

under något {ir för hehålla studie hjälpen. har erfarit att fritgan för närvarande 

utreds och övervägs inom CSN. Utskottet anser med hänsyn härtill att 

motionerna nu inte päkallar ntigon riksdagens åtgärd. 
Fr. o. m. den I juli 1983 har länshuvudmiinnen för kollektivtrafiken fått 

ansvaret för studiehjälpsberättigadc ele1ws dagliga resor till och frtmskolan. 

För kostnaderna utgår ett statsbidrag som för nästa budget{1r berliknas till 

253,9 milj. kr. Fördelningen av statsbidraget mellan Hinshuvudmännen görs 

av CSN med utgångspunkt i vad som utgick i reseti!Higg till eleverna inom 

resp. huvudmans område under budget<lret 1981/82. CSN kan diirvid göra 

vissa justeringar i fördehiingen med hänsyn till hl. a. taxe- och elevutvcckling 

inom varje huvudmans område. 

I propositionen erinras om att CSN redovisat ett uppdrag att pröv:i om det 

finns andra sätt lin det nuvarande att tillförsäkra gymnasieeleverna ersiittning 

för deras resekostnader. CSN har därvid bl. a. anfört att det lir nödvändigt att 

statsmakterna, innan bidragssystemet förändras. preciserar villkoren för· 

2 Riksdagen 198ni87. 11 sam/. Nr I I 
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gymnasieelevernas dagliga resor samt klargör om ansvaret för verksamheten _ SfU 1986/87: 11 

skall ligga hos staten eller kommunerna. I avvaktan på ett bättre underlag för 

beslut om en eventuell förändring av ansvaret för verksamheten begärs i 

propositionen riksdagens godkännande av att fördelningen av statsbudget-

medlen mellan de olika länshuvudmännen skall grunda sig p{1 kostnaden för 

månadskort i de olika länen samt på antalet resande elever i varje län 

budgetåret 1986/87. Utskottet har ingen erinran häremot. 

Sven-Olof Nordlund tar i motion Sf403 upp frågan om det framtida 

ansvaret för gymnasielevernas resekostnader och erinrar om att CSN vid sitt 

förenämnda utredningsuppdrag stannat för två alternativa lösningar, anting

en att det ekonomiska ansvaret för resorna återförs till staten eller att 

ansvaret överförs till primärkommunerna. Om nuvarande system skall 

ändras begär motionärerna ett tillkiinnagivande om att föriindringen hör ske 

mot ett minst lika samhällsekonomiskt och kollektivtrafikanpassat system 

som det nuvarande. För att uppnå detta bör enligt motioniiren kommunerna 

ha det ekonomiska, planeringstekniska och praktiska ansvaret för gymnasie

elevernas dagliga resor. 

För att fä ett bättre underlag för beslut om en eventuell förändring av 

ansvaret för de ifrågavarande resorna har CSN fått ett nytt uppdrag att utreda 

frågan. Utskottet anser att resultatet härav bör avvaktas innan riksdagen gör 

något uttalande med anledning av motion Sf403. Utskottet avstyrker sålunda 

bifall till motionen. 

I propositionen föreslås att ett förslagsanslag av 2 065 645 000 kr. anvisas 

till anslaget Studiehjiilp m. m. för budgetåret 1987/88. Nils Carlshanm: m. fl. 
hänvisar i motion Sf421 (yrk. 1) till att motionärerna i motion Sf348 motsatt 

sig regeringens förslag om ett tilläggsbelopp om 400 kr. till basbeloppet vid 

ber.äkningen av vissa basbeloppsanknutna förmåner. Till följd härav yrkar 

motionärerna, under förutsättning av bifall till motion. Sf348-i motsvarande 

del, att anslaget till Studiehjälp beräknas till 2 065 165 000 kr. 

Utskottet tillstyrker nedan (s. 12) regeringens förslag till lag om tilläggsbe

lopp till basbeloppet vid beräkning av studiemedel. Till följd härav bör med 

bifall till propositionen och med avslag på motion Sf421 (yrk. I) till 

Studiehjälp m. m. anvisas ett förslagsanslag av 2 065 645 000 kr. 

E 4. Studiemedel 

Studiemedel består av studiebidrag och ilterbetalningspliktiga studiemedel. 

För ett normalläsar uppgår studiemedlen för heltidsstuderande till 145 r:;. av 

basbeloppet. Den övervägande delen av studiemedlen iir äterbetalningsplik

tig. Bidragsdelen utgör 2 178 kr. för en heltidsstuderandc pl'r normalläsfa. 

Har den studerande barn. kan ett återbetalningspliktigt barntillilgg titg:'i med 

25 q, av basbeloppet per barn och läsår. 

Studiemedel utgår efter en prövning mot den studerandes inkomst och· 

fiirmögenhet. Prövningen för den som studerar heltid under fem m{rnader 

per kalendcrhalv:ir medför reduktion av studiemedlen när inkomsten under 

första kalenderhalv{1ret överstiger 40 q, av basbeloppet och under andra 

kalenderhalv[1ret 55 '{av basbeloppet. Vid heltidsstudier under kortare tid 

och vid deltidsstudier i\r reduktionsreglerna gynnsammare. 10 



Stutlil:medelsskulden löper utan ränta men justeras årligen upp enligt det SfU 1986/87: 11 
s. k. garanti talet som är högst 1,042. För {1r .19811 har skulden riiknats upp med 
1,0345 r;,;,_ Studiemedlen återbetalas genom årliga avgiftt'r, jiimnt fördelade 
över återbetalningstiden. Uppskov med återbetalningen kan beviljas om det 
s. k. avgiftsunclerlaget understiger tre oeh ett halvt basbelopp. Vid faststäl
lande av avgiftsunderlaget tas hiinsyn till inte enbart den avgiftsskyldigcs 
egen inkomst utan iiven makes Inkomst. 

Studiemedelskommitkn (U 1985:09) tillsatces i juni 1985 med uppgift att 
utreda behovet av förfö1dringar av studiemedelssystemet. I direktiven 
betonas vikten av att kommitten bedömer styreffekter pa rekryteringen till 
skilda slag av studier bl. a. med hänsyn till {tider och social bakgrund. 
Kommitten skall bedriva sitt arbete förutsättningslöst, men förslagen måste 
rymmas inom oförändrade ekonomiska ramar. Vissa områden söm kommit
ten bi"ir ta upp betonas dock siirskilt. Det gäller studiemedelsbeloppets 
storlek. regler för avskrivning. hänsynstagande till makes ekonomi vid 
"1terbetalningen. inriktningen av sub\'entionselementen samt studiemedels
systemets förhållande till andra system. Kommitkn beriiknas Higga fram L'tt 
samlat förslag om ett reformerat studiemedelssystem till hösten 1987. 

Sedan riksdagen vid föreg{tcnde riksmöte beslutat begära hos regeringen 
att studiemedelskommitten· skulle fä i uppdrag att framlägga förslag om att 
den s. k. iikt11111akepröl'ni11ge11 skulle slopas har studiemedelskommitten fött. 
tilliiggsdirektiv i enlighet med beslutet samt ocksi\ fött i uppdrag att redovisa 
konsekvenserna av en s{1dan föriindring samt att ta ställning till hur angeliigen 
den iir i förhE1llande till övriga förslag som Himnas av kommitten. I 
promemorian Ds U 1986: 15 har kommitten utan att himna niigra förslag 
presenterat ett bakgrundsmaterial i frf1gan. Avsikten är att kommitten skall 
f1terkomma med förslag. i fr{1gan i sitt slutheti"inkande. 

I propositionen framhftllcr departcmentschcfen att fr<igan Pm iiktamake
prövningen har viktiga juridiska aspekter och stor betydelse för den 
principiella synen ptt hur de studerandes levnadskostnader skall finansieras 
och pf1 vem som till slut skall svara för finansieringen. Den har ocks{t 
avseviirda omedelbara ekonomiska konsekvenser för statsverkct. Enligt 
departemcntschefen skulle det därför vara synnerligen obet:inksamt att bryta 
ut frågan om iiktamakcprövningen ur det sammanhang diir den hör hemma 
för ett stiillningstagande i särskild ordning. Remissinstanserna. regering och 
riksdag bör fä tillfälle att i ett sammanhang pröva studicmedclskommittens 
förslag. Det finns diirför enligt hans mening över huvud taget ingen anledning 
att nu fatta beslut som skulle iindra grundläggande principer i studiemedels
systemet. Diiremnt finns det, med hiinsyn till elen kostnadsut\·eckling som 
skett sedan år 1975 d{t den nedre inkomstgriinsen 20 fHJO kr. för beaktande av 
makes inkomst faststiilldL'S, anledning att justera upp denna till 60 000 kr. 

och i propositionen fiiresbs en sadan uppriikning. 
I motionerna Sf4l(J av Carl Bildt 111. fl. (yrk. I) och Sf418 av Bengt 

Westerberg m. fl. (yrk. 2) begiirs att riksdagen skall besluta avskaffa den s. k. 
iiktamakcpriivningen fr. o. 111. den I januari J<J88. I den senare motionen 
fiiresl:'ts (yrk. 3) att reformförslaget skall delfinansieras genom att äterbetal
ningen av ~tudiemcdelsskuldcn p<"ibiirjas ett ih tidigare iin fiir närvarande. 
Olof Johansson m. fl. hcgiir i motion Sf401 (yrk. 2) förslag frän regeringen Il 



om att äktamakeprövningen skall avskaffas medan Lars Werner m. fl. i SfU 1986/87: 11 

motion Sf405 (yrk. 10) begär ett tillkännagivande till regeringen i frågan. 

Utskottet anser att ett slopande av äktamakeprövningcn vid återbetalning 

av studiemedel är så angeläget att resultatet av studiemedclskommittcns 

arbete inte bör avvaktas. Förslag i frågan bör snarast föreläggas riksdagen så 

att ändrade regler kan träda i kraft den 1 januari 1988. Detta bör riksdagen 

som sin mening ge regeringen till känna med anledning av motionerna Sf410 

(yrk. 1), Sf418 (yrk. 2), Sf401 (yrk. 2) och Sf405 (yrk. 10). 

Såvitt gäller det i motion Sf418 (yrk. 3) framförda finansieringsförslaget 

om att återbetalningen av studieskulden skall påbörjas ett år tidigare än för 

närvarande vill utskottet framhålla att ett sådant nytt villkor endast kan 

uppställas för studiemedel som ännu inte beviljats. Det skulle således dröja 

åtskilliga år innan några skärpta återbetalningsregler skulle få full genom

slagskraft och kunna bidra till en delfinansiering av kostnaderna för slopande 

av äktamakeprövningen. Utskottet avstyrker därför bifall till motion Sf418 

(yrk. 3). 

I bil. 7 (socialdepartementet) till budgetpropositionen föreslår socialminis

tern en särskild lag om tilläggsbelopp till basbeloppet vid beräkning av 

pensionsförmåner m. m. Tilläggsbeloppet som skall utgå fr. o. m. den I juli 

1987 utgör 400 kr. Utbildningsministern anför att en motsvarande uppräk

ning bör komma de studerande till godo och lägger därför fram förslag om lag 
om tilläggsbelopp till basbeloppet 1•id beräkning av studiemedel m. m. För 

studiemedel som utgår med 145 % av basbeloppet innebär detta en 

förstärkning med 580 kr. per läsår. 

I motion Sf203 av Olof Johansson m. fl. (yrk. 7, delvis) yrkas avslag på 

regeringens förslag om tilläggsbelopp till basbeloppet. Motionärerna förut

sätter därvid att riksdagen, vid bifall till det nämnda yrkandet, justerar 

ersättningsnivån i andra basbeloppsanknutna ersättningar. 

Lars Werner m. fl. begär i motion Sf405 (yrk. 1-3) tillkännagivanden om 

att studiemedlens totalbelopp omedelbart skall höjas till 155 % av basbelop

pet, att bidragsdclen skall höjas till 25 % av totalbeloppet och att barntilläg

get skall utgå som bidrag i stället för att vara återbetalningspliktigt. 

Utskottet har i betänkande SfU 1986/87: 10 under moment 1 i hemställan 

tillstyrkt regeringens förslag om ett tilläggsbelopp till basbeloppet vid 

beräkning av pensionsförmåner. I konsekvens härmed tillstyrkt utskottet 

också förslaget om ett tilläggsbelopp till basbeloppet vid beräkning av 

studiemedel. 

Däremot är utskottet mot bakgrund av studicmedelskommittens pågående 

förutsättningslösa arbete inte berett att nu förorda någon ytterligare höjning 

av studiemedlens belopp eller någon höjning av bidragsdelen på sätt som 

begärts i motion Sf405 (yrk. 1-3). 

Tre motionsyrkanden berör frågan om hur stor del av den studerandes 

inkomster som skall påverka rätten till studiemedel. I motionerna Sf410 (yrk. 

2) av Carl Bildt m. fl. och Sf424 av Birgitta Rydle m. fl. (yrk. I) begärs som ett 

första steg i en reformering av fribeloppsreglerna att fribcloppsgränserna 

generellt skall höjas med 10 %. I den senare motionen begärs också att 10 
milj. kr. skall anvisas för ändamålet. Lars Werner m. fl. begär i motion Sf405 

(yrk. 4) att man vid studicmedelstilldelningen inte skall ta hänsyn till 

inkomster som intjänats under perioder mellan terminerna. 

12 



Fribeloppsgränscrna ändrades den 1 juli 1986 bl. a. i syfte att minska SfU 1986/87: 11 
betydelsen av ferieinkomsternas fördelning. Sålunda är fribeloppsgränserna_ 
högre under andra kalenderhalvåret än under det första. Enligt vad utskottet 
erfarit har utfallet av ändringarna varit mycket gynnsamt för studiemedelsta-
garna. Inte heller när det gäller fribeloppsgränsernas utformning anser 
utskottet med hänsyn till studiemedelskommittcns arbete att nagon ändring 
nu bör göras i gällande bestämmelser och utskottet avstyrker hifall till 
motionerna Sf410, Sf424 och Sf405 i motsvarande delar. 

I motionerna Sf410 (yrk. 4) och Sf424 (yrk. 3) berörs också frågan om rätt 
till studiemedel vid studier utomlands. Motionärerna anser att studiemedel 
vid utlandsstudier bör kunna utgå efter i princip samma regler som gäller för 

studier här i Sverige. I den förstnämnda motionen begärs att riksdagen 
beslutar i enlighet med det anförda medan i den senare motionen begärs ett 

tillkännagivande i frågan. Bengt Westerberg m. fl. anser i motion Sf418 

(yrk. 6) att regeringen bör ge UHÄ och CSN i uppdrag att gemensamt 

presentera förslag till en liberalisering av de nuvarande reglerna för att 
erhålla studiemedel vid studier utomlands. 

Studiemedel kan beviljas för studier i annat nordiskt land enligt huvudsak

ligen de villkor som gäller för studier i Sverige. För att studiemedel skall 

kunna beviljas för studier utanför de nordiska länderna gäller emellertid 
strängare villkor. En grundförutsättning för beviljning i dessa fall är att 
studierna inte med lika stor fördel kan bedrivas i Sverige. Vid prövningen av 
rätten till studiemedel för utlandsstudier tar centrala studiestödsnämnden 

hänsyn till om utbildningen saknas i Sverige eller om den innehållsmässigt 
väsentligt skiljer sig från närmaste svenska motsvarighet. CSN har under de 

senaste åren avsevärt förbättrat möjligheterna att erhålla studiemedel för 
utlandsstudier. Bl. a. har möjligheterna till studiemedel för språkstudier 
utomlands vidgats. I en särskild skrivelse till regeringen i oktober 1984 

föreslog CSN ytterligare förbättrade möjligheter till studiemedel för utlands

studier. Nämndens förslag innebar att studiemedel fortsättningsvis borde 
kunna beviljas även för vissa s. k. platsbristutbildningar utomlands. Med 
platshristutbildningar avsåg CSN i detta sammanhang sådana utbildningar 
till vilka antalet sökande i Sverige klart översteg antalet tillgängliga 
studieplatser. Förslaget avvisades emellertid av såväl regering som riksdag 
med hänvisning till statsfinansiella skäl (prop. 1984/85: 100, StU 16, rskr. 12). 
Utskottet ansåg därvid att det även fanns utbildningspolitiska skäl som talade 
mot en större utvidning av möjligheterna att få studiemedel för studier 

utomlands. 

Utskottet anser att riksdagen bör vidhålla sin tidigare ståndpunkt och 

avstyrker bifall till motionerna Sf410 (yrk. 4), Sf418 (yrk. 6) och Sf424 (yrk. 

3). 

Lars Werner m. fl. tar i motion Sf405 (yrk. 11) också upp situationen. för 

studerande som fullgör militär repetitionsutbildning. Motionärerna ansluter 
sig till ett förslag från CSN om att en studerande skall få behålla studiemedlen 

under en sådan utbildning och få skuldreducering enligt samma regler som 

gäller under sjukdom. 
Departementschefcn har i propositionen framhållit att även om han i sak 

finner skäl för CSN:s förslag är han inte beredd att nu tillstyrka det. 13 



Genomförandet av förslaget kdiver ett relativt nära samarhete mellan CSN. 

riksfiirsäkringsverket och försvarets civilförvaltning och enligt hans uppfatt

ning behöver förutsiittningen för detta samarbete klarHiggas ytterligare. 

Även vissa konsekvenser niir det gäller samordningen m~·llan dagpenningen 

vid rcpetitionsutbildning och studiemedelssystemet kan behöva belysas. 

Avsikten iir att CSN skall fö i uppdrag att i samr[1d med de b;lda övriga 

berörda myndigheterna utforma ett mer fullständigt förslag i fr;lgan. 

Mot denna bakgrund finner utskottet för niirvarande inte skiil för nCtgon 

riksdagens åtgiird med anledning av motion Sf.Hl5 (yrk. 11 ). 

Ett villkor för att en 11tbildni11g skall /Jeriittiga till slllt!igt studiestihl iir att 

utbildningen iir statlig, statsunderstödd eller står under statlig tillsyn. Det 

ankommer p{i regeringen att besluta om vid vilka utbildningar eleverna kan 

uppbiira studiestöd och utbildningarna i frC\ga ;'iterfinns i till studiestiidsför

ordningen bilagda förteckningar. 

I motion Sf42.3 av Ylva Annerstedt begärs att riksdagen skall besluta om att 

elever i odlingskurser för biodynamisk odling skall vara berättigade till 

studiemedel. I motionen niimns att en linje för s<'1dan undervisning finns vid 

Rudolf Steinerseminariet. 

Enligt vad utskottet erfarit har i ifr<1gavarande fall ·n;igon framstiillan till 

berörd myndighet eller till regeringen om statsbidrag eller statlig tillsyn inte 

gjorts av utbildningsanordnaren. Regeringen har därför inte haft anledning 

pröva friigan om riitt till studiemedel för eleverna. Vid stldant förhållande 

anser utskottet att det inte tfons skiil för riksdagen att vidta någon <ltgiird med 

anledning av motion Sf42.3. 

I propositionen föresl:'is att avgiften vid återheta/11i11g ar s111die111edel skall 

erliiggas vid fyra inbetalningstillfällen per iir i stiillet för som för niirvarande 

vid tre tillfällen. CSN skall dock under en tvåårig försöksperiod ha miijlighet 

att tillgodose individuella önskem:11 om tiitare betalningar. t. ex. m[111adsvis. 

Utskottet bitriider förslaget och anser att detta tillgodoser motion Sf405 

(yrk. 8) av Lars Werner m. Il. om att återbetalningen av studiemedel skall 

kunna ske m{111adsvis. 

I motion Sf405 (yrk . ."i-7 och 9) läggs fram ytterligare förslag som berör 

i1terbetalningen av studiemedel. Motioniircrna· begiir tillkiinnagivande om 

att vid återbetalning av studiemedel avgiftsundt:rlaget (gränsen) baseras p{1 

medianlönen för heltidsarbetande inom TCO-kollektivet och att inkomster 

på den nivim eller under ej medför t1terhl:talningsskyldighet samt att 

successiv upp- och nedtrappning av griinsen 'sker. Fiir de {1r som den 

skuldsatte ej har en inkomst motsvarande medianlönen för TCO-kolkktivet 

bör vidare studiemedebavgiften avskrivas. Åtcrbetalningsplikten bör åter

inträda först. niir den egna inkomsten när ö\·er medianlönen för hcltidsarbe

tande inom TCO-kollektivet. Slutligen.bör studiemedelsavgiften siinkas niir 

återbetalningsskulden minskat genom en större [ttcrbetalning iin ·som 

behövts. 

Även Olof Johansson m. fl. begiir i motion Sf401 (yrk. 3 och 4) liittnadt:r i 

föcrbetalningsrL'glcrna. S:llunda bör regeringen liigga fram förslag om att vid 

beräkning av avgiftsunderlaget avdrag far giiras med ett basbelopp för L'tt 

barn under 16 [tr och med ett halvt baslxlopp for varje ytterligare barn under 

16 iir. Vidare bör riksdagen besluta att den itrliga f1terbetalningen skall kunni1 
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begränsas till 10 ';( av skillnaden mellan av giftsgränsen tre och ett halvt SfU 1986/87: 11 

basbelopp och avgiftsunderlaget i stället för som för närvarande 20 l',L 

Utskottet finner att ett omedelbart genomförande av de nämnda förslagen 

i motionerna Sf405 och Sf401 skulle bli både kostnadskrävande och innebära 

inskränkningar i studiemedelskommittens, enligt direktiven, förutsättnings

lösa arbete. Utskottet kan därför inte biträda förslagen. 

I propositionen föreslås att till anslaget Studiemedel m. m. skall anvisas ett 

förslagsanslag av 4 517 900 000 kr. 

I motion Sf421 av Nils Carlshamre m. fl. (yrk. 2) begärs - under 

förutsättning av bifall till motion Sf348, vari motionärerna yrkat avslag pli 

regeringe1i.s förslag om ett tilläggsbelopp till basbeloppet - att anslaget skall 

beräknas till 4 444 100 000 kr. 

Motionärerna i motion Sf418 _av Bengt Westerbe~g m. fl. (yrk. 4) 

framhåller att en bred politisk enighet numera synes föreligga om att en del 

av studiemedlen skall bestå av marknadsmässiga lån och att den delen bör 

lyftas ut ur budgeten. Enligt motionärerna bör principen vara att, i stället för 

att som för närvarande liven den ;]terbetalningspliktiga delen av studiemed

len budgeteras som utgift. endast den del som motsvarar statssubventionen 

tas med i budgeten. För att täcka utgifterna för den del av studiemedlen som 

skall ligga utanför .budgeten kan antingen CSN ges rätt att emittera 

obligationer eller bankerna åta sig att sjiilva ställa erforderliga medel till 

förfogande. Motioniirerna begiir att regeringen skall ·fä i uppdrag att 

genomföra den föreslagna förändringen fr. o. m. den I juli 1987. Till följd 

härav skall enligt motionärerna (yrk. 5) anslaget" till studiemedel för nästa 

hudgetår minskas med 3,2 miljarder kronor. 

Utskottet har ovan tillstyrkt regeringens förslag om ett tilläggsbelopp till 

basbeloppet vid ber~ikningen av studiemedel. 

Vad gälla förslaget i motion Sf4 l 8 om att en del av studiemedlen bör lyftas 

ur statsbudgeten redan fr. o. m. den 1 juli 1987 vill utskottet erinra om att 

frågan övervägs av studicmcdelskommitten. Inom kommitten har man 

undersökt olika alternativ för en förändring. Vilket alternativ man än väljer 

krävs ett omfattande herednings- och lagstiftningsarbetc innan det kan 

genomföras. På grund av det anförda iir det enligt utskottets uppfattning 

varken lämpligt eller möjligt att genomföra någon av de i motionen 

aktualiserade förändringarna i studiemedlens finansieringssystem redan den 

1 juli i år. 

Med hänvisning till det anförda avstyrker utskottet bifall till motionerna 

Sf421 (yrk. 2) och Sf418 (yrk. 4 och 5) och beräknar medelsbehovet till 

4 517 900 000 kr. under anslaget Studiemedel. 

Utskottet behandlar slutligen under detta avsnitt fyra motionsyrkanden 

som· direkt anknyter till studiemedelskommittens pågående arbete. 

I motion Sf401 av Olof Johansson framhålls att studiemedelssystemet är i 

kris och att intress~t för högskolestudier minskar i takt med sjunkande statlig 

subvention under studietiden och urholkad köpkraft för hiigskoleutbildade. 

Förutom vissa omedelbara {1tgärdcr som enligt vad ovan angivits begiirts av 

motionärerna, begiir de (yrk. I} att n'ya direktiv blir ges till studiemedelskom

mittcn så att ett system med en nettokostnad som är 500-1 000 milj. kr. 

större än i dag kan utredas och utformas i enlighet med vad som sägs i 15 



motionen. Motinniirerna skisserar ett framtida studiestödssystem som inne- SfU 1986/87: 11 
~iir att en studielön utges i storleksordningen ett hasbelopp för heltidsstu-

dier. Studielönen skall vara skattepliktig och diirigenom differentieras den 

automatiskt med hiinsyn till andra inkomster och förmögenhet. Utlägg för 

studielitteratur m. m. bör vara avdragsgilla. Studielånen bör kompletteras 

med ett statsgaranterat lån som administreras utanför hudgeten. Frågan om 

extra stöd till barnfamiljer bör lösas inom den generella familjepolitiken. 

Även ·Bengt Westerberg m. tl. hegär i motion Sf418 (yrk. 1) att direktiven 

till studiemedelskommittcn skall iindras så att det blir möjligt att föreslå 

reformer till högre kostnad iin i dag. Motioniirernas utgångspunkt inför det 

fortsatta arbetet är att totalramen för studiemedel skall kunna höjas till 

155-165 <;; av hasbcloppet och bidragsdelen till 20-30 <:1- av totalramen. 

Umchantcringen bör lliggas p[1 hankernä <)Ch ri.mtorna på lånen biir antingen 

bli avdragsgilla vid taxeringen eller bör ][111en löpa med en uppräkningsprn

ccnt som är hälften av den giillande marknadsriintan. Barnfamiljerna biir ha · 

möjlighet att fä extra studiemedel som bidrag och lfm i samma proportioner 

. som i systemet i övrigt. Kostnaderna· för det föreslagna programmet iir enligt 

motioniirerna liigre iin vad kostnaderna för systemet varit de senaste 20 firen. 

Diiremot är kostnaderna högre än vid alternativet att behi1lla nuvarande 

system om 1986 [1rs.inflationstakt blir bestående. 

Hans Göran Franck och Åke Wictorsson framhf1ller i motion Sf413 att det 

. nuvarande studiemedelssystemet har lett till att de flesta högskolestuderande 

har studieskulder på mellan I 00 000 och 300 000 kr. och att den stora 

skuldsättningen verkar starkt avskriiekande. ·Enligt motionärerna skulle 

studielön och rejiilt tilltagna stipendier göra den högre utbildningen mycket 

mer attraktiv. och de begär att studiemecklskommitten för i uppdrag att 

jämviil pröva fr{1gan om införande av nf1gon form av studielön. 

Birger I Iag<'ml anser i motion Sf.+16 att det finns ankdning för studienk'

delskommittcn att iigna ökad uppmiirksamhet åt just möjligheterna till 

avskrivning av studieskulderna och då hl. a. i samhand med studieprestatio

nerna. SE1 t. ex. skulle antingen en del .av skulden kunna avskrivas vid 

fullbordade studier eller utgii som en extra bonus om studierna fullhordades i 

tid. Motionären begiir ett tillkännagivande om vad han anfört i motionen om 

möjliga stimulansiitgärder för högskolestuderande i form av avskrivning av 

studieskulden. 

Med anledning av de p{1ståcnden om studieskuldernas storlek som gjorts i 

motion Sf413 vill utskottet erinra om att av samtliga avgiftsskyldiga t1r 1986 

(641 000 personer) hade 5,6 ~(:en skuld som var högre än lllO 000 kr. Den 

genomsnittliga studieskulckn var 36 000 kr. 

Vad giiller de olika förslagen till förändringar i studiemedelssystemet 

framgiir av direktiven till studiemedelskommitten att kommitten har en stor 

frihet vid utformningen av sina förslag och stora möjligheter att bedriva 

arbetet förutsiittningslöst. Det ingår i kommittens uppgifter att liirnna förslag 

till bl. a. inriktningen av subventionselement i studiemedelssystemet. och 

förslaget skall innefatta ett ställningstagande till om studiestödets syften ni1s 

bäst genom ett studiebidrag eller genom lättnader i Merbetalningshördan. 

Vid prövningen av olika möjligheter att finansiera reformen bör belysas i vad 
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'mån resurser kan frigöras genom hl. a. en finansiering av studiemedlen. helt 

eller delvis, utanför statshuclgeten. 

Såsom framg<'tr av motionerna Sf401 och Sf418 råder det skilda uppfatt

ningar och osäkerhet om vad det nuvarande systemet kostar och vilken grad 

av subvention som inryms i det. Enligt utskottets mening bör därför 

studiemedelskommittens arbete nu inte bindas upp av några uttalanden från 

riksdagens sida om inriktning och finansieringsmöjlighetcr utan kommittens 

kommande förslag och analyser bör avvaktas. Utskottet avstyrker salcdes 

bifall till motionerna Sf401 (yrk. 1). Sf418 (yrk. 1). Sf413 och Sf416. 

E 5. Vuxenstudiestöd m. m. 

Under anslaget Vuxenstudiestöd m. m. bestrids, förutom utgifter för särskilt 

vuxenstudiestöd. dagstudiestöd och timstudiestöd. iivcn bidrag som utgår för 

uppsökande verksamhet på arbetsplatser. planering av uppsökande verk

samhet, utbildning av studieorganisatörer och information om vuxenstu

diestödet. 

Anslaget finansieras genom medel frtm vuxenutbildningsavgiften. Till

gängligt utrymme under anslaget för budgetåret 1987 /88 beriiknas i proposi

tionen till 992,l milj. kr. Särskilda medel motsvarande 0.014 'i·~ av vuxenut

bildningsavgiften avsätts sedan budgetåret 1984/85 till ett siirskilt vuxenstu

diestöd för arbetslösa. 

Vuxenstudiestöd kan utgi1 vid såväl längre som kortare studier. Det 

särskilda vuxenstudiestödet utgår vid liingre studier till studerande på 

grundskole- och gymnasieskolenid samt till studerande som genomgitr 

yrkesteknisk högskoleutbildning. Stödet, som fr. o. m. budgetåret 1984/85 är 

differentierat. utgår till medlem i arbetsliishetskassa med ett skattepliktigt 

bidrag motsvarande 65 r,.:(. av det utbildningsbidrag som den studerande 

skulle ha fått vid arhetsmarknadsutbildning. Till studerande som inte är 

medlem i arbetslöshetskassa utgdr ett bidrag med 32.5 % av motsvarande 

utbildningsbidrag. Den som fär det högre bidraget har även riitt till ett 

barntillägg. som utgår med 0.09 ~;r av basbeloppet per dag. Särskilt 

vuxenstudiestöd kan därutöver utgå i form av återbetalningspliktiga stu

diemedel med så högt belopp att stödet blir lika stort som utbildningsbidragct 

efter skatt. 

Dagstudiestödet. som friimst iir avsett för deltagare i kortare ämncskurser 

vid folkhögskolor, utgår i form av inkomstbidrag med 252 kr. per dag och 

internatbidrag med 210 kr. per dygn. 

Timstudiestödct iir friimst avsett för deltagare i studiecirklar. Stödet utg;'1r 

med 42 kr. per timme. 

Dcpartcmentschefen beräknar att 684,l milj. kr. av de medel som inflyter 

från vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1987 /88 kan avsiittas till det 

särskilda vuxenstudiestödet m:h att härigenom ett ökat antal studerande skall 

få tillgång till stödet. Det ökade utrymmet bör fördelas så att det i första hand 

kommer studerande pfi grundskolenivå till del. I övrigt bör medlen fördelas 

så att de regionala skillnader som fortfarande finns vad gäller möjligheterna 

att få vuxenstudiestöd i görligaste rn{in utjiimnas. Dcpartementschekn 

räknar mt.•d att hans förslag skall leda en bra bit p{1 viig mot mitlet att samtliga 
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ansökningar om vuxenstudiestöd på grundskolcniv;I skall kunna beviljas. 

Si1vitt gäller tim- och dagstudie.stöden förcsl[1s i propositionen att dessa slås 

samman till en enda stödform. ett kurttidsstudiestöd. Stödet skall enligt 

propositionen vara timrclaterat och kunna utgt1 under sammanlagt 240 

timmar under ett år. Längre sammanhiingandc studieperioder far· inte 

överstiga tio dagar. Vid cirkclstm!icr hör korttidsstödet utg[1 för varje timme 

man förlorar arbetsförtjiinst. Vid samverbnskurser på folkhögskola bör 

stödet på samma sätt utg{t med minst åtta timmar per dag. Ersättningen per 

timme föreslås höjd till 44 kr. Liksom för närvarande skall även fortsättnings

vis intcrnatbidrag kunna utgå, och detta föreslås höjt till 220 kr. per dygn. I 

propositionen förordas ocks<l vissa ändringar i reglerna för vilka sökande som 

skall ha företräde till korttidsstudiestödet. De föreslagna iindringarna 

innebär att vuxenutbildningsniimnderna skall ge företräde åt sökande med 

kort tidigare utbildning. som har stort behov av utbildning och stöd. Vid 

bedömningen skall. förutom kort tidigare utbildning. svära arbetsförht1llan

den vara de viktigaste kriterierna. Härutöver skall nämnden kunna göra en 

hclhetsbedömning av den sökandes sociala och ekonomiska situation. 

Kostnaderna för korttidsstudiestöd heräknas i propositionen till 200 milj. 

kr.. vilket beräknas ge utrymme för att ett oförändrat antal personer skall 

komma i åtnjutande av stödet. Kostnaderna för bidrag till uppsökande 

verksamhet på arbetsplatser beräknas till ,35 milj. kr. och kostnader för 

planering m. m. av uppsökandc verksamhet och utbildning av fackliga 

studicorganisatiirer till 13 milj. kr., vilket innehiir cn höjning av hcloppen 

mcd 2 resp. 1 milj. kr. jämfört med innevarande budgetår. Till anslaget 

Vuxenstudiestöd m. m. förcsläs anvisat 992.1 milj. kr. 

I motion Sf424 av Birgitta Rydlc m. fl. yrkandena 4-8 förcsh1s i 

hesparingssyfte att till anslaget skall anvisas ett 177 .2 milj. kr. Higre belopp än 

som föreslagits i propositionen eller 814,9 milj. kr. Besparingen hör enligt 

motionärerna tillföras anslaget C 4. Bidrag till studieförbundcn m. m. under 

utbildningsdepartementets huvudtitel. Medelsanvisningcn till detta anslag 

behandlas av utbildningsutskottet. De i motionen föreslagna medlen för 

vuxenstudiestöd föresl{1s fördcladc med 603.9 milj. kr. för särskilt rnxenstu

diestöd. 57 milj. kr. för särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa och 154 milj. 

kr. för korttidsstudiestöd. För kostnader för uppsökande verksamhet, 

planering m. m. av uppsökande verksamhet och utbildning av studieorgani

satörer bör enligt motionärerna medel inte längre anvisas eftersom sådan 

verksamhet nu pägMt under en relativt sett !{mg tid. 

Syftet med vuxenstudiestödet - och vuxenutbildningsavgiftcn - är att öka 

möjligheterna till studier fiir kortutbildade vuxna och främst för dem som är 

förvärvsarbetande. P{i grund av det statsfinansiclla Higet har cftcr hand 

betydande belopp i besparingssyfte forts iivcr frän vuxenutbildningsmedlen 

til folkhildningsändamitl. Förslaget i motion Sf424 skulle medföra en 

ytterligarc kraftig urh<;lkning av rnxcnstudiestiidet. Utskottet kan inte 

medverka härtill och avstyrkcr bifall till motion Sf424 (yrk. 4-8) och 

tillstyrker regeringens förslag till medelsanvisning under anslaget Vuxenstu

diestöd m. m. 

Lars Werner m. fl. ~mser i motion Sf407 att dct iir nödvändigt att öka de 

ekonomiska rcsurserna för att förbiittra möjlighctcrn<I att anviinda uthild-. 
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ning av vuxna som ett fiirdclningspolitiskt instrument. Motionärerna hegiir 

därför att 1·11xc1111thild11i11gsal'giftc11 skall höjas frtm 0.27 r;; till 0,40 ':; av 

avgiftsundcrlagct. Av de härigenom ökade inti"ikt.:rna hör 4ll0 miljoner 

anslås för en fiirbiittring av de ekonomiska villkoren vid vuxenstudier. 

Motionärerna Himnar inte n[1got förslag om hur dessa medel skulle fördelas. 

utan anser att det bör ankomma på regeringen att liimna s{1dana förslag. 

Motionärerna nämner dock särskilt ati kvinnornas villkor bör förbiittras 

eftersom dessa ofta endast kan erhålla det Higrc siirskilda vuxenstudiestödet. 

Det bör enligt motionärerna ankomma p[I regeringen att Himna förslag till 

riksdagen om hur den föreslagna medclsökningen skall fördelas. 

Utskottet som nedan närmare kommer att behandla frf1gan om det 

siirskilda vuxenstudiestödets konstruktion kan i nuvarande statsfinansiclhr 

läge inte tillstyrka ett ökat ;n;giftsuttag för att förbättra vuxenutbildningen 

och de vuxenstuderandes ekonomiska villkor. 

Utskottet avstyrker sfilunda bifall till motion Sf..\07 (yrk. I delvis och yrk. 2 
och 3). 

I syfte att skapa utrymme för en höjd ersiittning till studerande - främst 

familjeförsörjare-som avstftr frfö1 inkomst för att börja studera differentiera
des ·tfct särskilda 1·uxenstudiesrödet fr. o. m. hudget[1ret J 984/85. Endast den 

som är beriittigad till ersättning från erkiind arbctslöshetskassa - eller har 

uppburit s{1dan ersättning under liingsta möjliga tid- för ersiittning enligt den 

tidigare ersiittningsniv{m, dvs. med 65 r.;, av det utbildningsbidrag som den 

studerande skulle ha fått vid arbetsmarknadsutbildning. För övriga sökande 

har bidraget sänkts till 32.5 f'( av mobvarande utbildningsbidrag. För 

sökande som för det hiigre bidraget finns även rii.tt till barntillägg om de har 

vårdnaden om barn under 16 år eller barn över 16 iir som går i grundskola. 

Barntilliigget utgör 0.09 l,'.'i· av basbeloppet per dag. 

Differentieringen av det siirskilda vuxenstudiestödet berörs i tre motioner. 

I motion Sf406 av Marianne Andersson och Stina Gustavsson framhalls att 

hemarbetande kvinnor drabbats h{trt a\' köpplingen till arbetslöshetskassa 

som villkor för den högre ersättningen. Motioniirerna begär att regeringen 

skall lägga fram ett förslag om att differentieringen skall slopas. Barbro 

Sandberg m. fl. begär mot samma bakgrund i motion Sf4J9 (yrk. 2) att en 

utviirderii1g skall ske av hur differentieringen påverkat kvinnornas möjlighet 

att fä det högre beloppet, medan Lars Werner m. fl. i den föreniimnda 

motionen Sf-.107 (yrk. 1. delvis) begär ett tillki\nnagivandc om att vuxenstu

diestödets utformning är ett hinder för mänga kvinnor att studera och att 

stödet måste utformas sft att vuxenutbildning inte är avhängig av ekonomiska 

skiil. 

Motionsyrkanden som berörde differentieringen av det särskilda vuxen

studiestödet behandlades av utskottet vid föreg{1i:nde riksmöte i betänkandet 

SfU 1985/86: 14. Utskottet påminde lhl om att antalet förvärvsarbetande som 

hade sökt och fött vuxenstudiestöd hade ökat markant efter det att stödet 

differentierats. Ett slopande av differentieringen skulle medföra antingen ett 

kraftigt minskat antal stöd eller L'n betydande kostnadsiikning. Utskottet 

ans{tg sig dit inte kunna medvei'ka till ni1got av de niimnda alternativen, 

Utskottet erinrade emellertid om att fri1gan om olika gruppers ekonomiska 

möjligheter till vidareutbildning ryms inom ramen för studiemedelskommit

tens arbete. 
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Mot hakgrunden av det anförda, som alltjämt äger giltighet, avstyrker SfU 1986/87:11 
utskottet bifall till motionerna Sf406, Sf419 och Sf407 (yrk. 1, delvis). 

Bengt Kronblad hegär i motion Sf402 ett tillkännagivande om att en 

översyn skall göras av det särskilda 1·11xensttuliestödet för arhetslösa. Motio

nären framhåller att anvisade medel snabht tagit slut vilket tyder på ett stort 

hehov och att man bör permanenta stödformen. Syftet med stödet hör dock 

klargöras bättre och vissa justeringar bör göras i reglerna för att man skall 
kunna upprätthålla två skilda system för siirskilt vuxenstudiestöd. 

Utskottet är medvetet om att resurserna för särskilt vuxenstudiestöd för 

arbetslösa är för små för att möta det hehov som föreligger av stödformen. 

Utskottet ser dock ingen möjlighet att med nuvarande resurser för vuxenstu

diestöd förorda ett förbättrat permanent stöd. I frågan ryms också arbets

marknadspolitiska aspekter. Med hänsyn till stödets nuvarande provisoriska 

karaktär förutsiitter utskottet dock att regeringen uppmärksamt följer 

utvecklingen och att en utvärdering görs av framtida hehov av och syfte med 

stödformen. Med det anförda får motion Sf402 anses besvarad. 

I motion Sf414 påpekar Ove Karlsson m. fl. att lagregleringen av det 

föreslagna korttidss111diestöde1 inskränker rätten till stöd pä ett sätt som 

innebär en försiimring i förh{1llande till vad som nu giillcr vid cirkelstudier, 

och motioniircrna begär ett klarläggande från riksdagens sida att ersättning 

skall kunna utga inte bara för studietimmar utan även för förlorade 

arbetstimmar i övrigt på grund av studierna. 

Utskottet föresliir att ett förtydligande görs i den föreslagna lydelsen av 5 
kap. 3 § studiestödslagen. så att det av lagrummet klart framgår att 

korttidsstudiestöd kan utgå för varje timme under vilken den studerande 

förlorar arbetsinkomst på grund av att han deltar i utbildning. Motion Sf414 

fär hiirigcnom anses tillgodosedd. 

Ansökan om timstudiestiid och dagstudiestöd kan göras såväl av enskild 

person som kollektivt av fackliga organisationer. Enligt förslag i föregående 

års budgetproposition. vilken godtogs av riksdagen, har även pensionärs- och 
handikapporganisationer fött möjlighet att söka dagstudiestödens internat

bidrag kolkkti\t under en tvåårig försöksperiod. 

l motion Sf419 (yrk. l) av Barbro Sandberg m. fl. erinras om att 

folkpartiets ledamöter vid föregående riksmöte ansåg att försöksverksamhe

ten med vidgad rätt till kollektiv ansökan endast skulle avse handikappgrup

per. Motionärerna bt:giir att riksdagen omprövar sitt beslut och avbryter 

försöksverksamheten med kollektiv ansökan om internatbidrag från pensio

niirsorgani_sationt:rna. Som skäl hiirför anger motionärerna att de begränsade 

resurserna för vuxenstudiestödet bör användas för att finansiera studier för 

personer i arbetsaktiv ålder. 

Utskottet framhöll vid frågans behandling föregående år att, med hänsyn 

till att regeringens förslag endast innebär en tvåårig försöksvcrksamhet, 

utskottet inte ville motsätta sig att även pensionärsorganisationerna fick 

möjlighet till kollektiv ansökan. Utskottet erinrade diirvid om att någon övre 

i1ldersgräns för dagstudiestödet inte finns och att bland i"llders- och förtids

pensioniirt:r finns ett stort antal kortutbildade. Utskottet framhöll dock att 

med de begriinsade resurser som vuxt:nstudiestödet har bör stödet företrä

desvis utgå till dem som är i aktiv ålder. Med hänvisning till utskottets 20 



ställningstagande föregående år kan utskottet inte nu förorda att försöks- StU 1986/87: 11 
verksamheten avbryts. Utskottet avstyrker sålunda bifall till motion Sf41 l) i 

nu behandlad del. 
I föregående års budgetproposition förordades en träårig försöks1•erksam

het med ett friare resursutnyttjande av medlen för tim- och dagstudiestöd och · 

uppsökande verksamhet. Syftet med en s;ldan försöksverksamhet är att finna 

former för att nå kortutbildade personer som är högst prioriterade för 

studiestöd men som är svåra att rekrytera till studier. En del av försökswrk

samheten t. ex. mer flexibla ansökningstider hade kunnat sättas i g<'mg redan 

inom ramen för gällande bestämmelser eller efter dispens från av CSN 

meddelade föreskrifter och allmänna råd. Efter ett bemyndigande till 

regeringen föregående år (se SfU 1985/86: 14) har andra projekt kunnat· 

inlemmas i försöksverksamheten. Ett sådant projekt rör uppsökande verk

samhet bland arbetslösa och utanför arbetsplatserna. Ett annat projekt syftar 

till en viss liberalisering när det gäller vilka kurser som berättigar till 

timstudiestöd och det antal timmar som timstudiestöd kan utg[1 för. Ett tredje 

försöksområde avser användningen av särskilda vuxenstudiestöd i en selektiv 

uppsökande verksamhet där avsteg från urvalsreglerna kan behöva göras. 

Enligt den förevarande propositionen har det visat sig svårt att snabbt 

komma i gång med försöksverksamheten. Departementschefcn begiir diirför 

ett godkännande av att försöksverksamheten med ett friare resursutnyttjan

de iitom vuxenstudiestödsområdet förlängs till den 30 juni l 989. 

Utskottet har ingen erinran häremot. 

Utskottet behandlar i detta sammanhang tre motioner. Sf415, Sf417 och 

Sf409. som tar sikte på förenklade regler inom vuxenstudiestödet. 

I såväl motion Sf415 av Ove Karlsson m. fl. som motion Sf417 av Kristina 

Svensson och Berit Oscarsson begärs ett tillkiinnagivande om att ansöknings

förfarandet för särskilt vuxenstudiestöd och studiemedel bör samordnas till 

en länsmyndighet. Härigenom skulle en förenkling och förbättrad service 

uppnås för den enskilde vuxenstuderanden samtidigt som en angeliigen 

regionalpolitisk satsning kunde genomföras. I motion Sf415 begärs vidare ett 

tillkännagivande om att det skall ankomma på vuxenutbildningsniimnderna 

att handlägga frågor om såväl särskilt vuxenstudiestöd som studiemedel för 

vuxenstuderande på grundskole- och gymnasienivå och att nämnderna skall 

ha medansvar i den regionala vuxenutbildningsplaneringen. I motion Sf417 

tas också frågah om variationer i vuxenutbildningsniimndernas tillämpning 

av reglerna upp. Det har. anför motioniirerna. visat sig att vuxenutbildnings

nämnder som framg:\ngsrikt når sin målgrupp inte har möjlighet att fa 
ytterligare pengar under året samtidigt som det kanske finns.pengar kvar hos 

andra nämnder. Motionärerna anser att CSN skall få möjlighet att justera 

tilldelningen av pengar inom totalanslagets ram och att sökande som 

uppfyller klart angivna kriterier för vuxenqudiestöd bör fä stöd utan 

urvalsprövning. 

Utskottet har erfarit att CSN följer de administrativa frågorna kring 

vuxenstudiestödet och studiemedlen med stor uppmärksamhet. Bl. a. har 

CSN tagit initiativ till en lokalmässig samordning av studiemedelsnämnder 

och vuxenutbildningsnämncler. varvid försök ocks[1 görs att samordna olika 

administrativa rutiner. Utskottet förutsiitter att man vid utvärderingen av 21 



den p[1gående försiiksverksamheten med ett friare resursutnyttjande också 

ser över rutiner och regler i samhancl med vuxenstudiestödet och diirvid 

överviiger möjligheterna till en administrativ samordning av det särskilda 

vuxenstudiestödet och studiemedlen. N:1gon omedelbar [1tgärd med anled

ning av motionerna Sf.+15 och Sf.+17 (yrk. 1) finner utskottet inte pi'tkallad. 

Övriga frågor som tagits upp i motion Sf.f 17 ligger inom ramen för den 

pågaendc försöksverksamheten med ett friare resursutnyttjande. De ökade 

ekonomiska resurserna för särskilt vuxenstudiestöd under niista budgetår 

och de uttalanden som görs i propositionen om urval av sökande och regional 

fördelning av medlen anser utskottet rn:ksfi bör kunna bidra till att man biittre 

når de högst prioriterade m{1lgrupperna för vuxenstudiestöd. lnk heller 

motion Sf.fl 7 i övriga delar hehöver föranleda n[1gon fttgiird. 

Mats 0 Karlsson m. fl . .:rinrar i motion Sf.f!l9 om att ett villkor för att 

vuxenstudiestöd skall heviljas iir att den kurs som den studerande deltar i 

anordnats i samv.:rkan med folkhögskola. \1ntioniirerna uppger att i vissa Hin 

har vuxenutbildningsmedel inte kunnat utnyttjas diirfiir att folkhögskolorna 

inte velat samwrka vilket ofta berott på att de nått taket för antalet 

statshidragsgrundande elevveekor. Enligt motioniirerna borde det vara 

möjligt att IMa vuxenutbildningsniimnderna lokalt bedöma om undantag kan 

b.:viljas fr{rn kravet pä samverkan. och de begär ett tillkännagivande om att 

reglerna skall iindras. 

Begränsningen av riitten till tim- och dagstudiestöd till vissa av SÖ 

godkända studiecirklar eller kurser vid folkhögskola syftar till att garantera . 

att stödet anviinds vid studier av en viss kvalitet. Eftersom d.:t finns ett 

omfattande utbud av kurser och utbildning vid sidan av godkiinda studieför

bund och folkhögskolor kan utskottet förutse vissa prohlcm om rätten att 

utnyttja korttidsstudiestöden blir helt fri. Utskottet vill emellertid inte 

utesluta möjligheten av att pröva motionsförslaget inom ramen för den 

p<'\gående fiirsöksverksamheten med cn friare resursanvändning om önske

mål därom framstiills fr[1n n{tgon vuxenutbildningsnämnd. 

l'vlcd det anförda får motion Sf.+09 anses hesvarad. 

I motion Sf.f 10 (yrk. 5) anser Carl Hildt m. fl. att en samlad översyn hehövs 

av hela vuxl'nstudiestödet inbegripet vuxenutbildningsavgiften och det 

siirskilda vuxenstudiestödet fiir arbetslösa. \1otioniircrna framför kritik mnt 

främst tim- och dag.studiestöden för att dessa i huvudsak utnyttjas för fackliga 

kurser och det diirför kan ifrågasMtas om stöden går till den avsedda 

malgruppen. 

CSN har i sin anslagsframstiillning för budgetåret 1987 /88 berört anviind

ningen av tim- och dagstudiestöd. cs~ h~tr anfört att det torde vara en ganska 

utbredd uppfattning bland vuxcnutbildningsnämnderna att tim- och dagstu.

dicstöd inte bör anviindas för t. ex. fackliga styrelseutbildningar. Flera 

vuxenutbildningsnämndcr har betonat detta i övcrliiggningar och kontakter 

med de fackliga organisationerna och försökt f1stadktlll1ma en s{tdan avgr~ins

ning. CSN har intc varit beredd att för.:slå en lagiindring. som inn.:hiir att tim

och dagstudiestöd inte kan utgJ1 för genomg:·111g av olika typer av funktinföut

bildningar. men har för avsikt att återkomma med ett st1dant förslag om 

fortsatta diskussioner 111.:d berörda nrganisatilrner inte leder till ni1gra 

lösningar. 
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Med hänsyn till det anförda anser utskottet att den kritik som framförts i 

motion Sf4 I 0 inte hehöver föranleda någon översyn av vuxenstudiestöden 

och utskottet avstvrker bifall till motionen i nu behandlad del. , . 

E 6. Timersättning vid vissa vuxenutbildningar 

Fdn förevarande anslag bestrids utgifter för timersiittning för deltagare i 

grunduthildning för vuxna och för tirm:rsiittning vid grundHiggande svensk

undervisning för invandrare (grund-sfi). Stödet utg{ir med 42 kr. per timme 

till den som förlorar arbetsinkomst. ersMtning frän arhetsliishetskassa eller 

kontant arbetsmarknadsstöd pi1 grund av deltagande i utbildningen. Till 

övriga studerande utgår stödet med 13 kr. per timme. 

I propositionen fön:slås att timcrsiittning för den som har inkomstbortfall 

skall höjas till 44 kr. per timme medan den lägre timersiittningen föresliis · 

oförändrad. Den del av kostnaderna för timersättningen vid grundvux som 

finansieras genom vuxenutbildningsavgiften beräknas i propositionen till 

36 700 000 kr. och det totala anslagsbehovct till 1611.3 milj. kr. 

I motion Sf424 av Birgitta Rydlc m. fl. (yrk. Y och 10) förordas en 

oförändrad timcrsiittning, varigenom en besparing på 3 milj. kr. kan göras pi1 

förevarande anslag. 

Utskottet, som ovan har tillstyrkt en höjning av timstudiestödet till 44 kr. i 

timmen. anser det rimligt med en motsvarande höjning av den högre 

timersättningen vid vissa vuxenutbildningar. Utskottet tillstyrker sälimda 

propositionens förslag och avstyrker bifall till motion Sf424 i motsvarande 

delar. 

Ove Karlsson m. fl. anför i motion Sf244 att i den mån personer som 

uppbär timcrsättning vid grundvux och sfi-undervisning också upphiir 

socialbidrag sker avdrag för timersiittningen på socialbidraget.. Detta mot

verkar syftet med den liigre timersiittningcn om 13 kr.. nämligen att stimulera 

till studier. Motioniirerna anser att det behövs klarHigganden och översyn i 

frågan för att ge de häst behövande erforderlig stimulans i enlighet med vad 

riksdagen beslutat. och de hcgiir ett tillkännagivande härom till regeringen. 

Enligt vad utskottet erfarit har CSN uppmiirksammat den problematik 

som motionärerna tagit upp. och CSN har i dagarna Himnat en rapport i 

frågan till regeringen. Med hiinsyn härtill anser utskottet att motionen inte 

för niirvarande bör föranleda någon ·illgiird från riksdagens sida. 

Berit Bölander och Gerd Engman erinrar i motion Sf-112 om att CSN 

lämnat förslag om utformning av ett inkomstrelaterat korttidsstudiestöd. 

Motionärerna bcgiir ett tillkiinnagivande om att regeringen vid de fortsatta 

övervägandena av CSN:s förslag oeksi1 uppmiirksammar behovet för dem 

som deltar i grund-sfi att få en kompensation som bättre ansluter sig till 

inkomstbortfallet. 

CSN:s ifdgavarande förslag som lämnats i en rapport Bibehållen lön 

under studieledighet (BLUS) bereds för niirvarandc i regeringskansliet. Om 

förslaget föranleder ilndrad lagstiftning. utg~ir utskllttet fdn att fritgan lllll 

reglerna för timersilttning vid grundvux och grund-sfi samtidigt övervägs. 

Motion Sf-112 fftr hiirrned anses besvarad. 
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E 7. Kostnader för avskrivning och inlösen av vissa studielån 
med statlig kreditgaranti 

Utskottet biträder regeringens förslag till medclsanvisning under denna 

punkt. 

E 8. Bidrag till vissa studiesociala ändamål 

Från anslaget bestrids dels kostnader för bidrag till hälso- och sjukvård för 

studerande, dels stöd till synskadades merkostnader för studielitteratur vid 

högskolestudier och dels bidrag för rcserabatter till studerande. 

Tillsynen över studcrandehälsovån.lcn utövas av universitets- och högsko

lciimbetet (UHÄ) fr. o. m. budgetåret 1984/85. och ett nytt statsbidragssys

tem har införts fr. o. m. budgetåret 1985/86. Anslagsposten för bidrag till 

hälso- och sjukvård för studerande har för innevarande budget[ir beräknats 

till 6 804 000 kr. 

I propositionen har medelsbehovet för bidrag till h;ilso- och sjukvård för 

studerande efter prisomräkning beräknats till 7 077 000 kr. för budgetåret 

1987/88. 

I såväl motion Sf408 av Margö Ingvardsson m. fl. som motion Sf422 av Jan 

Hyttring erinras om att enligt departementspromemorian Ds U 1982: 12 som 

låg till grund för det nya statsbidragssystemet för studeranclehälsovarden 

skulle sedvanlig pris- och löneomräkning göras av anslaget. Med hiinsyn till 

att 80 ~{ av studerandehälsovårdens kostnader består av löner och löncbi

kostnader maste enligt motionärerna det nya statsbidraget inte bara prisupp

räknas utan även löneuppriiknas. Den sammanlagda uppräkningen bör 

därvid ske med 7 .1 1:+. och motionärerna begär att riksdagen beslutar i 

enlighet härmed. Motionärerna i motion Sf424 (yrk. 11) av Birgitta Rydle 

m. fl. anser att förcslagl't belopp inte medger bibehftllcn ambitionsnivi1 och 

, bcgiir en uppriikning av anslaget med ytterligare 150 000 kr. 

Utskottet delar motioniirernas uppfattning att statsbidraget till studcran

dehiilsovården bör räknas upp med hiinsyn till såviil löne- som prisökningar 

för att den nuvarande ambitionsnivån skall kunna bibehällas. Utsköttet 

hitriider sMunda förslagen i motionerna Sf408 och Sf422 om en uppräkning 

med 7, I r:( .. An slagsposten bör bt:räknas till avrundat 7 300 000 kr. I Hirige

nom tillgodoses även motion Sf424 (yrk. 11 ). 

Statsbidraget för produktion av studiditteratur till synskadade högskole

studerande, vilket disponeras av talboks- och punktskriftsbibliotcket (TPB), 

beriiknas i propositionen till 6 180 000 kr. för buclget[1ret 1987i88. I likht:t 

med vad som giiller för innevarande budgetår bör enligt propositionen 

medlen anvisas reservationsvis. Med hänsyn till de förh{1llandevis lilnga 

leveranstiderna för den aktuella studielitteraturen föresli1s i propositionen 

att TPB ges bemyndigande att beställa shdan produktion av litteratur som 

förfaller till betalning först under budgetåret l 988i89 till ett belopp av högst 

2.8 milj. kr. 

I motion Sf424 av Birgitta Rydle m. fl. (yrk. 12) erinras om att TPR 

föreslagit att vissa rörelsehindrade skall likställas med synskadade niir det 

giiller TPB:s produktion av studielitteratur men att förslaget inte biträtts av 
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regeringen. Motionärerna föreslc'\r att anslaget ökas för detta ändamål med I 

milj. kr., motsvarande vad TPB föreslagit. 

Enligt vad utskottet erfarit har den ifr{1gavarande gruppen rörelsehindrade 

studerande samma svårighet.er som synskadade studerande att tillgodogöra 

sig tryckt kurslitteratur. Den beräknade kostnaden för att ge eleverna i fråga 

möjlighet att fä studiematerialet i talbok är ringa. vägd mot angeliigenheten 

av att ge eleverna bästa möjliga stöd för att genomföra en utbildning. 

Utskottet biträder förslaget i motion Sf-l24 (yrk. 12) och föresl<'lr att 

anslagsposten beräknas till 7 180 000 kr. 

Medclshehovct till bidrag för reserabatter till studerande baäknas i 

propositionen till 68 250 000 kr. för budgetäret 1987/88. Utskottet har ingen 

erinran häremot. 

Vad utskottet anfört under detta avsnitt medför att till anslaget Bidrag till 

vissa studiesociala iindamal bör anvisas ett rescrvationsanslag av 82 730 000 

kr. 

Lagförslagen 

Förutom de ändringar som föresltts i propos1t1onen i studiestödslagen 

( l 97J:J49) föreslås följdändringar i semesterlagen ( 1977A80). i lagen 

( 1981 :691) om socialavgifter. i taxeringslagcn ( 1956:623) och i kommunal

skattelagcn (1928:370). Följdändringarna föranleds av att timstudicstödet. 

och dagstudiestödet slås samman till ett korttidsstudiestöd. En motsvarande 

följdändring föreslås i budgetpropositionen bil. 12 (arbetsmarknadsdeparte

mentet) i lagen om allmiin försiikring (underhilaga 12.2). I sistnämnda lag 

föresläs ocks<"\ andra ändringar som behandlats av arbetsmarknadsutskottet. 

Arbetsmarknadsutskllttct har i yttrandet AU 1986/87: 1 y tillstyrkt lagförsla

get såvitt gäller de delar som hänför sig till arbctsmarknadsutskottcts 

beredningsomrftde och iivcrhimnat det till socialförsäkringsutskottct för 

vidare behandling. 

Utskottet har ovan s. 20 föreslagit en justering av den föreslagna lydelsen 

av 5 kap. 3 § studicstödslagen. Utskottet föresl{tr också att i 6 kap. 8 § p. I. 
ordet "skall" utbyts mot ordet "får". I övrigt har utskottet ingen erinran mot 

lagförslagen. 

Hemställan 

Utsköttct hemställer 

Centrala stutlit'stödsniimnden m. 111. 

I. att riksdagen godkiinner att 35 000 000 kr. av de medel som 

tillfaller statsverket genom vuxenutbildningsavgiften för budgeti1ret 

1987 /88 används för att delvis finansiera an~laget Centrala studiestöcls

niimnden m. m .. 

2. att riksdagen till Centrala s1udiestöds11iim11de11m.111. för budget

året 1987/88 anvisar ett ramanslag av 83 888 000 kr., 
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Ersättningtil/ l'issa myndigheter för deras handläggning al' s111diesocialt stöd 

3. att riksdagen till Ersiittning till Fi.ua myndigheter för deras 

l111ndliiggning ll\' studiesocialt stöd för budgetåret 1987 /88 anvisar ett 

förslagsanslag av 12 885 000 kr., 

Studiehjälp m. m. 

4 . beträffande inackordcringstillägg 

att riksdagen avslår motion 1986/87:Sf4 I 1, 

5. beträffande extra tillägg 

att riksdagen med anledning av motionerna l986/87:Sf404. 1986/ 

87:Sf419 yrkande 3 och 1986/87:Sf420 som sin mening ger regeringen 

till känna vad utskottet anfört, 

6. beträffande studiehjiilp utomlands 

att riksdagen avslär motionerna 1986/87:Sf410 yrkande 3 och 1986/ 

87:Sf424 yrkande 2, 

7. beträffande ansrnr för gymnasieelevers resor 

att riksdagen avslår motion I 986/87:Sf403, 

8. att riksdagen godkänner vad som förordats i propositionen om 

centrala studiestödsnämndens fördelning av statsbidrag till lokaltra

fikföretagen, 
9. beträffande medelsanvisning till studiehjälp m. m. 

att riksdagen - under förutsättning av hifall till utskottets hemställan i 

betänkande SfU 1986/87:10 moment I - med bifall till propositionen 

och med avslag på motion 1986/87:Sf42 I yrkande I till S111diehjälp 

m. m. för budgd<het 1987 /88 anvisar ett förs lagsanslag av 

2 065 645 000 kr.. 

Studiemedel m. m. 

10. beträffande äktamakepröl'ning 

att riksdagen med anledning av motionerna 1986/87:Sf401 yrkande 2, 

1986/87:Sf405 yrkande 10, 19S6/87:Sf4!0 yrkande 1och1986/87:Sf418 

yrkande 2 som sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet 

anfört, 

11. beträffande tidpunkt för återbetalning lll' studiemedel 

att riksdagen avsE1r motion I 986/87:Sf418 yrkande 3, 
12. beträffande tilliiggsbelopp till lmshclopp vid beräkning m· stu

diemedel m. m. 

att riksdagen - under förutsilttning av bifall till utskottets hemställan i 

betänkande SfU 1986/87: 10 moment I - med avslag pa motion 

l 986/87:Sf203 yrkande 7 i motsvarande del antar det i propositionen 

framlagda förslaget till lag om tilläggsbelopp till basbeloppet vid 

beräkning av studiemedel m. m., 

13. betriiffandc höjning ar studiemedlens totalbelopp och hidragsdel 

att riksdagen avslftr motion 1986/87:Sf405 yrkandena 1-3. 

14. beträffande ändrade fribelopp 
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att riksdagen avsliir motionerna 1986!87:Sf405 yrkande 4, 1986/ SfU 1986/87: 11 
87:Sf4!0 yrkande 2 och 1986/87:Sf424 yrkande L 

15. beträffande studiemedel uromlmuls 

att riksdagen avslår motionerna 1986/87:Sf410 yrkande 4, 1986/ 

87:Sf424 yrkande 3 och 1986/87:Sf418 yrkande 6. 

16. beträffande studiemedel under militär rcpetionsurbildning 

att riksdagen a\,slår motion l 986/87:Sf405 yrkande 11, 

17. beträffande st11diemedel vid kurs i biodynamisk odling 

att riksdagen avslår moti'on 1986/87:Sf423, 

18. beträffande betalningsrntiner fiir studiemedel 

att riksdagen dels godkänner den förändring i betalningsrutinerna för 

studiemedel som förordats i propositionen, dels avslår motion 

l 986/87:Sf405 yrkande 8, 

19. betriiffande lättnader i återbetalningsreglema 

att riksdagen avslår motionerna I 986/87:Sf405 yrkandena 5-7 och 9 

och 1986/87:Sf401 yrkandena 3 och 4, 

20. beträffande medelsam•isning till sr11diemedel 111. m. 

att riksdagen - under förutsättning av bifall till utskottets hemställan i 

betänkande SfU 1986/87: IO moment 1 - med bifall till propositionen 

och med avslag på motionerna 1986/87:Sf42 I yrkande 2 och 1986/ 

87:Sf418 yrkandena 4 och 5. till Studiemedel ·111. 111. för budgetåret 

1987/88 anvisar ett förslagsanslag av 4 517 900 OOU kr., 
21. beträffande vidgade direktiv till :~tudiemedelskommittcn 

att riksdagen avsUlf motionerna l 986/87:Sf41J°l yrkande 1. 1986/ 

87:Sf418 yrkande 1, 1986/87:Sf413 och 1986/87:Sf416. 

Vuxenswdiestiid m. m. 

22. hetriiffande 111ede/sa111·is11i11g till 1·1ue11sfl1diestiid 

att riksdagen med bifall till propositionen och med avslag på motion 

1986/87:Sf424yrkandena4-8de/sgodkänncratt992 100 OOOkr. av de 

medel som tillfaller statsvcrket genom vuxenutbildningsavgiften för 
budgctäret 1987/88 används för att finansiera anslaget Vuxcnstu

d.iestöd m. m., dels till Vuxenstudiestöd m. 111. för budgetåret 1987/88 

anvisar ett reservationsanslag av 992 100 000 kr., 

23. hcträffande höjd mxemabildningsavgift 111. 111. 

att riksdagen avslår motion l 986/87:Sf407 yrkande I i motsvarande del 

samt yrkandena 2 och 3, 

24. heträffanck differentierat· vuxcnstwliestöd 111. 111. 

att riksdagen avslår motionerna l 986/87:Sf406. l 986/87:Sf407 yrkande 

I i motsvarande del och 1986/87:Sf419 yrkande 2, 
25. hetriiffandc siirskilt r11xe11s111diestöd för arhets/iisa 

att riksd<igcn avslär motion 1986/87:Sf4U2, 

26. bctriiffande korttidsstudiestöd 111. 111. 

att riksdagen med anledning av propositionen och motion 1986/ 

87:Sf414 dels antar de i proposition 1986/87:100 bil. 10 framlagda 

förslagen till 
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a. Lag om ändring i studiestödslagcn med den iindringen att 5 kap. SfU 1986/87: 11 

3 * första stycket p.1 och tredje stycket samt 6 kap. 8 § p. I erhftller 

följande såsom Utskottets förslag betecknade lyddse 

Föreslagen lydelse Utskottets förslag 

5 kap. 
3§ 

Kortidsstudiestöd utgår för varje timme 
I. under vilken den studcrand..: l. under vilken den studerande 

deltar i utbildning och på grund dä
rav förlorar arbetsinkomst. 

Vid hcltidsstudier under en sam
manhängande tidsperiod får kort
tidsstudiestöd utgå för studier under 
högst tio dagar. Vid deltidsstudier 
för korttidsstudiestöd utgå för stu
dier som omfattar högst åtta timmar 
under en vecka. 

förlorar arbetsinkomst på grund av 
att han deltar i wbildning. 

Vid heltidsstudier under en sam
manhängande tidsperiod får kort
tidsstudiestöd utgå för studier under 
högst tio dagar. Vid deltidsstudier 
för korttidsstudiestöd utgå för högst 
åtta timmar under en vecka. 

6 kap. 
8 § 

Har en facklig organisation ansökt om intcrnatbidrag för fördelning mellan 
vissa arbetstagare giiller följande siirskilda bestämmelser. 

1. Bidraget skall utgå till den fack- 1. Bidragct får utgå till den fackli-
liga organisationen i stället för till ga organisationen i stället för till den 
den studerande. studcrande. 

b. Lag om ändring i scmesterlagen (1977:480), 

c. Lag om iinclring i lagen (1981:691) om socialavgifter. 

d. Lag om iindring i taxeringslagcn ( 1956:623). 

e. Lag om iindring i kommunalskattelagcn (1928:370). 

dels antar i propositionen bil. 12 framlagt förslag till lag om ändring i 

lagen ( 1962:381) om allmän försäkring, dels godkänner de riktlinjer 

för företräde mellan behöriga sökande till korttidsstudiestöd som 

förordats i propositionen, 

27. beträffande kollektiv ansökan om intertwtbidrag 
att riksdagen avslår motion l 986/87:Sf419 yrkande 1, 

28. att riksdagen godkänner vad som i propositionen förordats om 

en förHingning av den tvååriga försöksverksamheten med friare 

resursutnyttjande inom vuxenstudiestödsomrildet. 

29. beträffande förenklade regler inom vuxc11s111diestiidet 
att riksdagen avslår motionerna I 986/87:Sf409, l 986/87:Sf415 och 

l986/87:Sf417, 

.30. beträffande iilwsyn ai· vuxenstudiestödet 

att riksdagen avslår motion 1986/87:Sf410 yrkande 5, 

Timersät111i11g 1·id 1·issa 1·11xenutbild11i11gar 

31. beträffande timersättning 1·id vissa l'llxenutbildningar 
att riksdagen med bifall till propositionen och med avslag p;'\ motion 
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1986/87:Sf424 yrkandena 9 och 10. dels godkänner att 36 700 000 kr. SfU 1986/87: 11 
av de medel som tillfaller statsverket genom vuxenuthildningsavgiften 

för budgetåret 1987 /88 används för att finansiera delar av anslaget 

Timcrsättning vid vissa vuxenutbildningar, dels till Timersiit1ning rid 

~·issa vuxe1111tbild11ingar för budgetåret 1987/88 anvisar ett förslagsan-

slag av 160 300 000 kr., 

32. beträffande stimulansbidraget 

att riksdagen avslår motion l 986/87:Sf244. 

32. beträffande inkomstrelaterad timersiittning 

att riksdagen avslår h1otion l 986/87:Sf412, 

A vskrin1ing av 1·issa studie/ån 

34. att riksdagen till Kostnader ji)r al'skril'fling och inlösrn 111· 1·iss11 

studie/ån med statlig kreditgaranti för budgetåret 1987/88 anvisar ett 

förslagsanslag av 2 000 000 kr .. 

Bidrag till l'issa studiesociala ändamål 

35. beträffande statsbidraget till studertmdehälsovärdcn 

att riksdagen med hifall till motionerna 1986/87:Sf408 i motsvarande 

del och 1986/87:Sf422 och med anledning av motion 1986/87:Sf424 

yrkande 11 som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet 

anfört, 

36. beträffande studielitteratur till synskadade elen'r 

att riksdagen med hifall till motion l 986/S7:Sf424 yrkande 12 som sin 

mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört, 

37. att riksdagen medger att regeringen lämnar talboks- och 

punktskriftsbiblioteket det bestiillningsbemyndigandc om 2 800 000 

kr. som förordats i propositionen. 

38. heträffande nu:delsanrisning till bidrag till rissa studiesociala 

ändamål 

att riksdagen med anledning av propositionen och motionerna 1986/ 

87:Sf408 i motsvarande del och l 986/87:Sf424 yrkande 13 till Bidrag till 

l'is.rn studiesociala ändamål för budgetåret 1987/88 anvisar ett reserva

tionsanslag av 82 730 000 kr. 

Stockholm den 31 mars 1987 

På socialförsäkringsutskottets· vägnar 

Doris Håvik 

Närvarande: Doris Håvik (s). Börje Nilsson (s), Ralf Lindström (s). Karin 
Israelsson (c), Ulla Johansson (s). Gullan Lindblad (m). Lena Öhrsvik (s), 
Nils-Olof Gustafsson (s), Kcnth Sk<'lrvik (fp). Siri Häggmark (m). lngt'gerd 
Elm (s), Rune Backlund (c). Marg6 lngvardsson (vpk). Sten Andersson i 
Malmö (m) och Barbro Sandberg (fp). · 29 



Reservationer 

1. Studiehjälp utomlands (mom. 6) 

Gullan Lindblad, Siri Häggrnark och Sten Andersson i Malmö (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 9 som börjar med "Såsom ovan·· 

och slutar med "riksdagens Mg~ird." hort ha följande lydelse: 

Såsom framhållits i motion Sf410 är internationella kontakter i form av 

studier utomlands betydelsefulla. Utskottet föresl:Jr därför att studiebidrag 

skall kunna utgå _under ett års studier på gymnasienivå utomlands som ett 

första steg till en ökad internationalisering. Regeringen bör snarast lägga 

fram förslag till riksdagen härom. 

dels att utskottet under mom. 6 hort hemställa 

6. beträffande studiehjälp utomlands 

att riksdagen med bifall till motion 1986/87:Sf410 yrkande 3 och med 

anledning av motion 1986/87:Sf424 yrkande 2 som sin mening ger 

regeringen till känna vad utskottet anfört, 

2. Mcdelsanvisning till studichjälp m. m. (mom. 9) 

Under förutsättning ar bifall till någon m· reservationerna 1-4 i betänkande 

SJU 1986187:/0 

Karin Israclsson (c). Gullan Lindblad (m), Kenth Skårvik (fp), Siri 

Häggmark (m). Rune Backlund (c), Margå lngvardsson (vpk). St_en 

Andersson i Malmö (m) och Barbro Sandberg (fp) anser att utskottet under 

mom. 9 bort hemställa 

9. beträffande medelsanvisning till studiehjiilp m. m. 
att riksdagen med bifall till motion 1986/87:Sf421yrkai1de1 och med 

anledning av propositionen till Studiehjiilp m. m. för budgetåret 

1987/88 anvisar ett förslagsanslag av 2 065 165 oon kr' 

3. Äktamakeprövning (mom. 10) 

Doris Håvik, Börje Nilsson, Ralf Lindström. Ulla Johansson. Lena Öhrsvik, 

Nils-Olof Gustafsson och Ingcgerd Elm (alla s) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 12 som börjar med "Utskottet 

anser" och slutar med "Sf405 (yrk. 10).~' bort ha följande lydelse: 

Såsom framhålls i propositionen beräknas studiemedclskommitten i höst 

lägga fram ett samlat förslag till ett framtida studiemedelssystem och hur ett 

sådant skall finansieras. Frågan om äktamakeprövningen ;ir. såsllm framgår 

av kommittens promemoria Ds U 1986: 15 Makeprövning vid <'Herbctalning 

av studiemedel, av stor betydelse i flera avseenden inte minst när det g;il!er 

den principiella synen pil hur den studerandes kostnader skall finansieras. 

Frågan har ocks~1 avsev~irda omedelbara ekonomiska konsekvenser för 

statsverket dt1 ett slopande av iiktamakeprövningen skulle minska återbetal

ningen av studiemedel med 300 milj. kr. per år. Utskottet anser därför att 

SfU 1986/87: 11 

30 



frågan om äktamakeprövning inte nu hör hrytas ut ur det sammanhang där SfU 1986/87:11 
den hör hemma utan att studiemedelskommittcns förslag hör avvaktas. 

Utskottet avstyrker följaktligen bifall till motionerna Sf401 (yrk. 2), Sf405 
(yrk. 10), Sf410 (yrk. I) och Sf418 (yrk. 2). 

dels att utskottet under mom. 10 bort hemställa 
10. betriiffande iiktamakepröFning 

att riksdagen avslår motionerna I 986/87:Sf401 yrkande 2, 1986/ 

87:Sf405 yrkande 10, 1986/87:Sf410 yrkande I och 1986/87:Sf418 

yrkande 2, 

4. Tidpunkt för återbetalning av studiemedel (mom. 11) 

Kenth Skårvik och Barbro Sandberg (håda fp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 12 som börjar med "Såvitt gäller" 

och slutar med "Sf418 (yrk. 3)." bort ha följande lydelse: 

Utskottet har ovan begärt. att regeringen skall lägga fram förslag om att 

äktamakeprövningen skall slopas fr. o. m. den I januari 1988. För första 

halvåret 1988 innebär detta ett minskat inflöde - utöver vad som följer av 

regeringens förslag om justerade inkomstgränser - med 142 milj. kr. Som 

delfinansiering av reformen föreslår utskottet att återbetalningsreglerna 

ändras så att återbetalning av sädana lån som utbetalas fr. o. m. den 1 juli 

1987 skall påbörjas ett, i stället för som för närvarande två, kalenderår efter 

det år då man senast lyfte studiemedel. Det anförda bör ges regeringen till 

känna med anledning av motion Sf418 yrkande 3. 

dels att utskottet under mom. 11 bort hemställa 

11. beträffande tidpunkt för återbetalning a1· studiemedel 
att riksdagen med bifall till motion l 986/87:Sf418 yrkande 3 som sin 

mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört, 

5. Tilläggsbelopp till basbeloppet vid beräkning av 
studiemedel m. m. (rilom. 12) 

Under förutsättning m• bifall till någon av reser!'ationema 1-4 i betänkande 
!oifU 1986187:10 

Karin Israelsson (c), Gullan Lindblad (m), Kcnth Skårvik (fp), Siri 

Häggmark (m), Rune Backlund (c), Marg6 Ingvardsson (vpk), Sten 

Andersson i Malmö (m) och Barbro Sandb.erg (fp) anser att utskottet under 

mom. 12 bort hemställa 

12. beträffande tilläggsbelopp till hasheloppet rid heriikning m· 
studiemedel m. m. 

att riksdagen med bifall till motion 1986/87 :Sf2U3 yrkande 7 i 

motsvarande del avslår det i propositionen framlagda förslaget till lag 

om tilläggsbelopp till basheloppct vid heriikning av studiemedel m. m. 
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6. Höjning av studiemedlens totalbelopp och bidragsdel 
(mom. 13) 

Marg6 lngvardsson (vpk) anst:r 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 12 som börjar med "Däremot iir'" 

och slutar med "Sf405 (yrk. 1-3.)" hort ha följande lydelse: 

Utskottet anser principiellt att det enda rimliga studiefinansieringssyste

met är studielön. Till dess gehör härför finns hör förändringar ske som bl. a. 

syftar till att studiemedlen skall vara tillräckliga för försörjningen under 

terminerna. En sådan förändring är att såsom föreslagits i motion Sf405 

omedelbart höja studiemedlens totalbelopp till 155 r,;, av basbeloppet. För 

att stimulera rekryteringen till högre studier hör också bidragsdclen {1terges 

sitt ursprungliga värde och hiijas till 25 % av studiemedelsbeloppet. Slutligen 

bör barntillägget omvandlas fnln lån till hidrag. Det hör ankomma på 

regeringen att snarast lägga fram förslag för riksdagen i enlighet med det 

anförda. 

dels att utskottet under mom. 13 hort hemställa 

13. beträffande höjning m· s111diemedlens totalbelopp och bidragsdel 

att riksdagen med bifall till motion l 986/87:Sf405 yrkandena 1-3 som 

sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

7. Ändrade fribelopp (mom. 14) 

Gullan lindblad, Siri Häggmark och Sten Andersson i Malmö (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 13 som börjar med "Inte heller" 

och slutar med "motsvarande delar." bort ha följande lydelse: 

Enligt utskottets mening inskriinker fribeloppsreglcrna på .::tt onödigt sätt 

de studerandes möjligheter till extrainkomster på fritiden. De ger även stora 

marginaleffekter. Kraven p{1 en given studietakt är enligt utskottet tillriickli

ga för att förhindra att extraarbetet tar för stor del av den studerandes tid. 

Utskottet förordar därför i enlighet med vad som föreslagits i motionerna 

Sf410 och Sf424 en höjning av fribeloppsgränserna med IO ~'(, fr. o. m. niista 

hudgetår. och i syfte att finansiera en sådan höjning tillstyrker utskottet 

förslaget i motion Sf4 IO om ökad medelsanvisning med IO milj. kr. 

Regeringen bör lägga fram förslag i enlighet med det anförda. 

dels att utskottet under mom. 14 bort hemställa 

14. beträffande ändrade fribelopp 

att riksdagen med hifall till motionerna 1986/87: Sf4 I 0 yr kanel.:: 2 och 

1986/87:Sf424 yrkande I och med avslag på motion 1986/87:Sf40:'i 

yrkande 4 som sin mening ger regeringen till kiinna vad utskottet 

anfört. 

gotab Stockholm 1987 13224 

S fU 1986/87: 11 
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8. Studiemedel utomlands (mom. 15) 

Gullan Lindblad (m), Kenth Skårvik (fp). Siri Häggmark (m), Sten 
Andersson i Malmö (m) och Barbro Sandberg (fp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 13 som börjar med "Utskottet 
anser" och slutar med "Sf424 (yrk. 3 ). " bort ha följande lydelse: 

I dag är möjligheterna att erhMla studiemedel från Sverige för studier vid 
icke-nordiskt lärosäte små. Det är främst när det gäller s. k. bristutbildning. 

dvs. sådan utbildning som inte ges i Sverige eller som inte har tillräckligt antal 
platser i förhållande till uppskattat arbetsmarknadsbehov. som studiemedel 

för studier i utomnordiska länder kan erhållas. Enligt utskottets mening är 
det viktigt att - som ett led i internationaliseringsarbctct - förbättra 

möjligheterna att bedriva högre studier utomlands. Regeringen hör därför 

framlägga förslag till nya regler som underlättar för studerande att få 
studiemedel för studier utomlands. 

dels att utskottet under mom. 15 bort hemställa 
15. beträffande studiemedel utomlands 

att riksdagen med bifall till motionerna 1986/87:Sf410 yrkande 4. 
l 986/87:Sf424 yrkande 3 och l 986/87:Sf418 yrkande 6 som sin mening 
ger regeringen till känna vad utskottet anfört, 

9. Lättnader i återbetalningsreglerna ( mom. 19) 

Karin lsraelsson och Rune Backlund (båda c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 15 som börjar med "Utskottet 
finner" och slutar med "biträda förslagen." bort ha följande lydelse: 

I likhet med motionärerna i motion Sf401 anser utskottet i väntan på en 
mer genomgripande förändring av studiemedelssystemet att vissa akuta 
åtgärder måste vidtas för att minska återbetalningsbördan. En sådan åtgärd 
är att halvera återbetalningarna för dem som har de lägsta inkomsterna. 
Endast ett belopp motsvarande 10 %· av den del av avgiftsunderlagct som 
överstiger 3,5 basbelopp skall behöva återbetalas. medan uppskov skall 
kunna medges med resten. Utskottet anser också att man vid fastställande av 
återbetalningsskyldigheten i högre grad bör ta hänsyn till försörjningsskyl
digheten mot barn. Vid fastställande av avgiftsunderlaget bör därför avdrag 
få göras inte bara som för närvarande för ett barn under 10 år utan även för 

barn mellan 10 och 16 år med ett basbelopp och för varje ytterligare barn 
under 16 år med 1 /2 basbelopp. Regeringen bör snarast lägga fram förslag för 

riksdagen som tillgodoser vad utskottet ovan uttalat. 

Motion Sf405 avstyrks i de delar den inte blir tillgodosedd med vad 
utskottet anfört ovan. 

dels att utskottet under mom. 19 bort hemställa 
19. beträffande lättnader i återbetalningsreglerna 

att riksdagen med bifall till motion 1986/87:Sf401 yrkandena 3 och 4 

och med anledning av motion 1986/87:Sf405 yrkandena 5-7 och 9 som 
sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

3 Riksdagen 1986187. 11 sam/. Nr 11 
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10. Lättnader i åtcrbetalningsreglcrna (mom. 19) 

Marg6 Ingvardsson (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 15 som börjar med "Utskottet 
finner" och slutar med "biträda förslagen." bort ha följande lydelse: 

De nuvarande bestämmelserna om studiemedel medför att många stude
rande bygger upp en skuld, vars återbetalning blir en besvärlig börda under 

många år. För att undvika detta anser utskottet i likhet med vad som 

framförts i motion Sf405 att gränsen för återbetalning skall ändras med en 

successiv skala till medianlönen för heltidsarbetande inom TCO-kollektivet. 
Den som har en inkomst under denna nivå bör få studieskulden/avgiften 

avskriven det året. Inkomsten skall därefter prövas år från år och om 
inkomsten höjs återinträder återbctalningsplikten. Studiemedelsavgiften 

bör också kunna sänkas när den avgiftsskyldige minskat skulden genom en 
större avbetalning. 

Det bör ankomma på regeringen att lägga fram förslag om förbättringar av 

återbetalningsreglerna i enlighet med det anförda. 
Med det anförda får även motion Sf401 i motsvarande del anses tillgodo

sedd. 

dels att utskottet under mom. 19 bort hemställa 

19. beträffande lättnader i återhetalningsreglema 

att riksdagen med bifall till motion 1986/87:Sf405 yrkandena 5-7 och 9 

och med anledning av motion l 986/87:Sf401yrkandena3 och 4 som sin 
mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

11. Medelsanvisning till studiemedel m. m. (mom. 20) 

Under förutsättning av bifall till mlgön m· resermtionema 1-4 i betänkande 

SJU 1986187:10 

Karin lsraelsson (c). Gullan Lindblad (m). Siri Häggmark (m). Rune 
Backlund (c), Marg6 Ingvardsson (vpk) och Sten Andersson i Malmö (m) 

anser att utskottet under mom. 20 bort hemställa 
20. beträffande medelsanl"isning till s111diemedel m. m. -

att riksdagen med anledning av propositionen och motion 1986/ 

87:Sf421yrkande2 och med avslag på motion 1986/87:Sf418 yrkande

na 4 och 5 till Studiemedel ;n. m. för budgetåret 1987/88 anvisar ett 

förslagsanslag av 4 452 700 000 kr. 

12. Medclsanvisning till studiemedel m. m. (mom. 20) 

Kenth Skårvik och Barbro Sandberg (båda fp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 15 som börjar med "Vad gäller" 

och slutar med "anslaget Studiemedel." bort ha följande lydelse: 

· Utskottet konstaterar att en bred politisk enighet numera synes föreligga 
om att en del av studiemedlen skall bestå av marknadsmässiga lån och att den 

delen bör lyftas ut ur statsbudgeten. Utskottet finner en sådan budgeterings-

SfU 1986/87:11 
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princip rimligare än den som hittills tillämpats. För närvarande budgeteras SfU 1986/87:11 
återbetalningspliktiga lån som statsutgifter. Principen hör i stället vara att 

statssuhventionen i systemet budgeteras som utgift, medan lånen inte tas in i 
budgeten. Det kan ske genom att CSN ges rätt att emittera obligationer eller 
genom att bankerna åtar sig att själva stiilla erforderliga medel till förfogan-
de. Enligt utskottets mening bör denna förändring genomföras från den I juli 
1987, och regeringen bör ges i uppdrag att genomföra en sådan omläggning 
av systemet. I statsbudgeten hör upptas ett anslag till CSN som är sl1 stort att 

de utgifter som är förknippade med nuvarande uppskovsregler etc. tiicks. 
Även om det är vissa svårigheter förknippade med att korrekt beräkna de 

verkliga kostnaderna i systemet är utskottets bedömning att 1 miljard kronor 
är tillräckligt för att täcka de utgifter som kan uppkomma. Det innebär att 

anslaget kan minskas med 3,2 miljarder kronor. 

dels att utskottet under .mom. 20 bort hemställa 

20. beträffande medelsanvisning till swdiemedel m. m. 
att riksdagen med bifall till motion 1986/87:Sf418 yrkandena 4 och 5 

och med avslag på propositionen och motion l 986/87:Sf42 I yrkande 2 
dels som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört om 
finansiering av studiemedlens lånedel utanför statsbudgeten, drls till 
Studiemedel m. m. för budgetåret 1987/88 anvisar ett förslagsanslag av 

1 317 900 000 kr. 

13. Vidgade direktiv till studiemedelskommitten (mom. 21) 

Gullan Lindblad, Siri Häggmark och Sten Andersson i Malmö (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som börjar på s. 16 med "Vad gäller" 
och slutar på s. 17 med "och Sf416." bort ha följande lydelse: 

Såsom framhållits i motion Sf416 finns det i anslutning till studiemedels
kommittens pågående utredningsarbete anledning att se över var subventio
nerna i systemet är_ mest befogade. Man bör diirvid ägna ökad uppmärksam
het åt möjligheten av avskrivning av studieskulderna och då bl. a. i samband 
me·d studieprestationerna. ·För att stimulera till längre studier kunde t. ex. 

fullbordandet av en normal grundläggande akademisk utbildning på 120 
poäng berättiga till en procentuell avskrivning av skulden med t. ex. 5 ';;(,och 
med ökad procentsats för ytterligare utbildning. Kanske borde också 
föreskrivas en tidsgräns för examen för att få en sådan avskrivning, Enligt 

utskottets mening bör det anförda ges regeringen till känna. 

dels att utskottet under mom. 21 bort hemställa 
21. beträffande i·idgade direktiv till studiemedelskommitten 

att riksdagen med bifall till motion 1986/87 :Sf4 I 6 och med avslag på 
motionerna 1986/87:Sf401 yrkande L 1986/87:Sf413 och 1986/ 

87:Sf418 yrkande I som sin mening ger regeringen till känna vad 
utskottet anfört, 

35 



14. Vidgade direktiv till studiemedelskommitten (mom. 21) 

Kenth Skårvik och Barbro Sandberg (båda fp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som börjar på s. 16 med "Vad gäller" 
och slutar på s. 17 med "och Sf416." bort ha följande lydelse: 

Enligt utskottets uppfattning bör målet för en studicstödsreform vara det 
som angivits i motion Sf418. Utskottets bedömning är att det endast behövs 

en marginell vidgning av kostnadsramen för att åstadkomma en bra 

studiemedelsreform. och utskottet anser att direktiven till studiemedelskom

mitten hör ändras så att kommitten får möjlighet att föreslå en reform som 

kostar mer än nuvarande system. Utgångspunkterna för en sådan reform bör 
vara att studiemedlen höjs till 155-165 'i'c av basbeloppet och bidragsdelen 
till 20-30 % av totalramen samt att lånehanteringen bryts ut från statsbudge

ten och läggs på bankerna. Staten skall garantera studielånen inom totalra
men på i stort sett samma villkor som i dag. och garantin bör vara utformad så 

att bankerna får frihet att variera avhctalningstidens längd och utformningen 
av annuiteterna. Räntorna på lånen bör när de börjar avbetalas vara 
avdragsgilla vid taxeringen eller alternativt utgöra 50 % av gällande mark

nadsvärde. Barnfamiljer bör fä möjlighet till extra studiemedel. Studerande 
inom grundvux hör lyftas ur studiemedelssystemet till det förmånligare 

vuxenstudiestödet. 
Vad utskottet ovan anfört och som närmare utvecklas i motion Ub641 bör 

ges regeringen till känna. 

dels att utskottet under mom. 21 bort hemställa 

21. beträffande ridgade direktii· till studicmedelskom111itth1 

att riksdagen med bifall till motion 1986/87:Sf418 yrkande I och med 
avslag på motionerna I 986/87:Sf401 yrkande L I 986/87:Sf413 och 
1986/87:Sf4 l 6 som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet 

anfört. 

15. Vidgade direktiv till studiemcdelskommitten ( mom. 21) 

Karin Tsraelsson och Rune Backlund (håda c) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som börjar på s. 16 med "Vad gäller" 

och slutar på s. 17 med "och Sf416." bort ha följande lydelse: 

Utskottet ställer sig bakom de riktlinjer för ett framtida studiemedelssys
tem som skisserats i motion Sf401. Riktlinjerna innebär att en studielön i 

paritet med statens subvention av studiemedlen år 1970 införs. Studielönen 

skulle utgå i storleksordningen ett basbelopp (för närvarande 24 100 kr.). 

Genom att studielönen görs skattepliktig skulle den på grund av progressivi
teten i skatteskalan automatiskt differentieras mot andra inkomster, och 

prövningen mot inkomst och förmögenhet kunde slopas. Utgifter för 

studielitteratur m. m. skulle vara avdragsgilla vid taxeringen. De studerande 

som inte klarade sig på studie- och ferielön skulle ha möjlighet att ta ett 

statsgaranterat lån i storleksordningen 80 % av basbeloppet. Lånet skulle 
vara amorteringsfritt under studietiden. Räntan på lånet skulle motsvara 

halva marknadslåncräntan och inte vara avdragsgill. Lånen skulle kunna 
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administreras utanför statsbudgeten. Extra stöd till barnfamiljer skulle utgf1 

inom den generella familjepolitiken, varvid dagens barnstöd för barn under 7 

år skulle ersättas av en vårdnadsersättning. 

Utskottet anser att riksdagen hör begära att regeringen utfärdar nya 

direktiv till studicmedclskommitten så att kommitten får i uppdrag att utreda 

det ovan skisserade förslaget i enlighet med vad som närmare angivits i 

motion Sf401. 

dels att utskottet under mom. 21 bort hemställa 

21. beträffande vidgade direkti1• till studiemedelskommitten 

att riksdagen med bifall till motion 1986/87:Sf401 yrkande 1 och med 

avslag på motionerna 1986/87:Sf418 yrkande I. 1986/87:Sf413 och 

1986/87:Sf416 som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet 

anfört, 

16. Medelsanvisning till vuxenstudiestöd m. m. (mom. 22) 

Gullan Lindhlad, Siri Häggmark och Sten Andersson i Malmö (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 18 som börjar med "Syftet med" 

och slutar med "vuxenstudiestöd m. m." bort ha.följande lydelse: 

Utskottet delar uppfattningen i motion Sf424 att betydande besparingar 

bör kunna göras inom vuxenstudiestödet för att frigöra avgiftsmedel för 

finansiering av studicförbundens verksamhet. Till anslaget Vuxenstudiestöd 

m. m. hör därför anvisas ett 177.2 milj. kr. liigre belopp än som föreslagits av 

regeringen. Återstående medel för vuxenstudiestöd 814,9 milj. kr. hör 

fördelas med 603,9 milj. kr. för särskilt vuxenstudiestöd, 57 milj. kr. för 

särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa och 154 milj. kr. för korttidsstu

diestöd. Medel bör däremot inte längre anvisas för kostnader för uppsökande 

verksamhet och utbildning av studieorganisatörer då tidigare års insatser på 

dessa områden får anses tillräckliga. 

dels att utskottet under mom. 22 bort hemställa 

22. beträffande medelsanvisning till vuxenswdiestöd 

att riksdagen med anledning av propositionen och med bifall till 

motion I 986/87:Sf424 yrkandena 4-8 dels som sin mening ger regering

en till känna vad utskottet anfört om fördelning av medel under 

anslaget, dels godkänner att 814 900 000 kr. av de medel som tillfaller 

statsverket genom vuxenutbildningsavgiften för budgetåret 1986/87 

används för att finansiera anslaget Vuxenstudiestöd m. m., dels till 

V1L1:enst11diestöd m. m. för budgetåret 1987/88 anvisar ett rescrvations

anslag av 814 900 000 kr, 

17. Höjd vuxenutbildningsavgift m. m. (mom. 23) 

Marg6 lngvardsson (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 19 som börjar med "Utskottet 

som" och slutar med "ekonomiska villkor." bort ha följande lydelse: 

För att öka möjligheterna att använda utbildning av vuxna som ett 
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fördelningspolitiskt instrument anser utskottet det nödvändigt att öka de SfU 1986/87: 11 
ekonomiska resurserna. Vuxenutbildningsavgiften bör därför ökas till 

0,40 f?.(. av den totala lönesumman och inte bcgriinsas till nuvarande 0,27 %. 
Utskottet beräknar de därigenom ökade intäkterna till 520 milj. kr. Av dessa 

pengar bör 10 miljoner användas till en ökning av antalet bidragsveckor till 

folkhögskolan. 110 milj. kr. bör fonderas till åtgärder och täckande av behov 

inom folkhögskolan med anledning av den breda översyn av folkhögskolan 

som föreslås i motion Ub264 samt till anslag av ytterligare elevveckor vid 

folkhögskolor. 400 milj. kr. bör anslås för förbättring av de studieekonomis-

ka villkoren vid vuxenstudier. Särskilt bör kvinnors villkor beaktas så som 

påtalas i reservation 18. Det bör ankomma på regeringen att närmare. 

utforma förslag härom till riksdagen. 

dels att utskottet under mom. 2:l bort hemställa 

23. beträffande höjd 1·uxenutbildni11gsavgift 111. 111. 

att riksdagen med bifall till motion 1986/87:Sf407 yrkande 1 i 

motsvarande del och yrkandena 2 och 3 som sin mening ger regeringen 

till känna vad utskottet anfört, 

18. Differentierat vuxenstudiestöd m. m. (mom. 24) 

Karin Israelsson (c), Rune Backlund (c) och Marg6 lngvardsson (vpk) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som börjar på s. 19 med "Motionsyr

kanden som" och slutar pa s. 20 med "(yrk. I, delvis)." bort ha följande 
lydelse: 

Enligt utskottets uppfattning är den nuvarande differentieringen av 

vuxenstudiestödet ett hinder för många kvinnor som vill börja studera efter 

att ha varit hemarbetande eller ha deltagit i jordbruksarbete. Utskottet anser 
att kortutbildade kvinnor och män skall ha samma möjligheter att studera 

som vuxna och att det är ett samhälleligt intresse att kvinnor skall kunna välja 

att gå p<'t vuxenutbildning och inte hindras att göra detta av ekonomiska skäl. 

Differentieringen av det särskilda vuxenstudiestödet bör diirför snarast 

upphöra och förslag härom föreläggas riksdagen. 

dels att utskottet under mom. 24 bort hemställa 

24. beträffande differentierat vuxenstudiestöd 111. m. 

att riksdagen med bifall till motionerna l 986/87:Sf406, 1986/87:Sf407 

yrkande 1 i motsvarande del och med anledning av motion 1986/ 

87:Sf419 yrkande 2 som sin mening ger regeringen till känna vad 

utskottet anfört, 

19. Differentierat vuxenstudiestöd m. m. (mom. 24) 

Kenth Skårvik och Barbro Sandberg (båda fp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som börjar p{1 s. 19 med "'Motionsyr

kanden som" och slutar på s. 20 med "(yrk. I. delvis)." bort ha följande 
lydelse: 

Enligt utskottets uppfattning är. ckn nuvarande differentieringen av 38 



vuxenstudiestödet ett hinder för många kvinnor som vill börja studera efter SfU 1986/87: 11 
att ha varit hemarbetande eller ha deltagit i jordbruksarbete. Utskottet anser 
att kortutbildade kvinnor och män skall ha samma möjligheter att studera 
som vuxna och att det är ett samhälleligt intresse att kvinnor skall kunna välja 
att gå på vuxenutbildning och inte hindras att göra detta av ekonomiska skäl. 
Differentieringen av det särskilda vuxenstudiestödet bör därför s:'\som 
begärts i motion Sf419 utredas i syfte att utröna hur differentieringen 

påverkat kvinnornas möjligheter att få det högre beloppet. 

dels att utskottet under mom. 24 bort hemställa 

24. beträffande differentierat vuxenstudiestöd m. m. 

att riksdagen med bifall till motion 1986/87:Sf419 yrkande 2 och med 
anledning av motionerna 1986/87:Sf406 och l 986/87:Sf407 yrkande 1 i 

motsvarande del som sin mening ger regeringen till känna vad 
utskottet anfört, 

20. Kollektiv ansökan om intcrnatbidrag (mom. 27) 

Karin Israelsson (c), Kenth Skårvik· (fp). Rune Backlund (c) och Barbro 
Sandberg (fp) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som börjar på s. 20 med "Utskottet 
framhöll" och slutar på s. 21 med "behandlad del." bort ha följande lydelse: 

Enligt utskottets uppfattning finns det anledning ompröva riksdagens 

beslut vid föregående riksmöte om att inleda en försöksverksamhet med rätt 
för pensionärsorganisationcrna att kollektivt ansöka om tim- och dagstu

diestöd. Utskottet anser det nämligen inte rimligt att de begränsade resurser 
som står till förfogande för vuxenstudiestödd används till internatbidrag för 

kurser som riktar sig till ålderspensionärer, utan v'uxcnstudicstödet skall 
användas för att finansiera studier för personer i arbetsaktiv ålder. Pensionä
rer bör som alternativ för sin studieverksamhet kunna erhålla stöd från 
studieförbunden. 

dels att utskottet under mom. 27 bort hemställa 
27. beträffande kollektiv ansökan om internathidrag 

att riksdagen med bifall till motion 1_986/87:Sf419 yrkande 1 som sin 
mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

21. Översyn av vuxenstudiestödet (mom. 30) 

Gullan Lindblad, Siri Häggmark och Sten Andersson i Malmö (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande som börjar på s. 22 med "CSN har" och 

slutar på s. 23 med ''behandlad del." bort ha följande lydelse: 
Fackliga organisationer som planerar kurser som deras medlemmar skall · 

delta i kan i förväg ansöka om ett antal studiestöd. Riksrevisionsverket 

( RRV) har vid en undersökning av vilka kurser som kollektiva internatbidrag 

använts till funnit att 15 % av LO-gruppernas och 4 %· av TCO-gruppernas 

ansökningar avser icke-fackliga kurser. Majoriteten av ledamöterna i 

vuxenutbildningsnämnderna utses av de fackliga organisationerna. och RRV 39 



anser att denna sammansiittning innebär risk för att ledamöterna uppfattas StU 1986/87: 11 
som företrädare för partsintressen. Mot denna bakgrund anser utskottet att 

det kan ifrågasättas om reglerna för vuxenstudiestöd verkligen innebär att 

stödet går till den avsedda målgruppen. och det finns enligt utskottets mening 

anledning att göra en ytterligare utvärdering och uppföljning av RRV:s 

undersökning. Det anförda bör med anledning av motion Sf4 l 0 yrkande 5 ges 

n:gcringen till känna. 

dels att utskottet under mom. 30 bort hemställa 

30. beträffande Öl'ersyn av 1•11.renswdiestödct 
att riksdagen med bifall till motion l 986/87:Sf410 yrkande 5 som sin 

mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört. 

22. Timcrsättning vid vissa vuxenutbildningar (mom. 31) 

Gullan Lindblad. Siri Häggmark och Sten Andersson i \ialmö (alla m) anser 

dels att den del av utskottets yttrande på s. 23 som börjar med "Utskottet. 

som" och slutar med "motsvarande delar." bort ha följande lydelse: 

Utskottet anser att den nuvarande nivån på timcrsättningcn. 42 kr. per 

timme. är tillriicklig vid deltagande i grundvux och grund-sfi och förordar 

därför i enlighet med motion Sf424 en oförändrad ersättning. Till följd härav 

kan en besparing med 3 milj. kr. göras på anslaget. 

dels att utskottet under mom. 31 bort hemställa 

31. beträffande timersättning vid vissa 1•11xen11tbildningar 
att riksdagen med anledning av propositionen och med bifall till 

motion l 986/87:Sf424 yrkandena 9 och JO dels som sin mening ger 

regeringen till känna vad utskottet anfört om timersättningens storlek. 

dels godkiinner att 33 700 000 kr. av de medel som tillfaller vuxenut

bildningsavgiften för budgetåret 1987/88 används för att finansiera 

delar av anslaget Timersättning vid vissa vuxenutbildningar dels till 

Timcrsättning 1·id vissa ruxenw/Jildningar för budgetåret 1987/88 
anvisar ett förslagsanslag av 157 300 000 kr. 

Särskilt yttrande 

Särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa (mom. 25) 

Gullan Lindblad. Siri lfäggmark och Sten Andersson i Malmö (alla m) anför: 

När det särskilda vuxenstudiestödet för arbetslösa - SVUXA - infördes 

··varnade" moderata samlingspartiets ledamöter för att denna stödform. som 

då sades vara tillfällig, skulle bli en permanent stödform. Utskottet 

förutsätter nu att regeringen följer utvecklingen noga och att en utvärdering 

görs av det framtida behovet av och syftet med stödformen. 

Vi anser en sådan utvärdering nödvändig och förutsLitter därvid att 

regeringen prövar andra möjliga lösningar. t. ex. inom arbetsmarknadspoli

tiken. 40 



Förslag till 

Lag om ändring i studiestödslagen (1973: 349) 

Härigenom föreskrivs i fråga om studiestödslagen ( 1973: 349) 1 

dels att I kap. 4 § och 6 kap. 9-11 §§ skall upphöra att gälla, 
dels att I kap. I §, 3 kap. 4, 7 och 27 §§. 4 kap. 5-7, 21 och 25 §§. 5 kap. 

1-8 §§. 6 kap. I, 2 och 4-8 §§. 7 kap. 5 §, 8 kap. 2. 31, 62 och 76 §§samt 
rubrikerna till 5 och 6 kap. skall ha följande lydelse, 

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer. 6 kap. 3 §och 7 kap. 
21 §.av följande lydelse. 

I kap. 

Nuvarande lydelse 

Staten lämnar studiestöd enligt 
denna lag i form av studiehjälp, stu
diemedel, timstudiestöd, dagstu
diestöd och särskilt vuxenstudie
stöd. 

I §2 

Föreslagen lydelse· 

Staten lämnar studiestöd enligt 
denna lag i form av studiehjälp, stu
diemedel, korttidsstudiestöd, inter
natbidrag och särskilt vuxenstu
diestöd. 

3 kap. 

4 §3 

Studiebidrag jämte tillägg utgår endast vid heltidsstudier. 

Närmare föreskrifter om omfatt
ningen av. de studier som kan ge 
rätt till studiebidrag jämte tillägg 
meddelas m• regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestäm
mer. 

7 §4 

Inackorderingstillägg utgår med 
lägst 670 och högst I 330 kronor i 
månaden till studerande som behö
ver inackordering. Närmare före
skrifter om inackorderingstillägg 
meddelas av regeringen eller den 
myndighet som regeringen utser. 

' Lagen omtryckt 1981: 579. 
S.:naste lydelse av 
6 kap. 9 § 1985: 258 
6 kap. 10 § 1985: 258 
6 kap. 11 § 1986: 230. 
~Senaste lydels.: 1986: 230. 
·
1 Senaste lnlelsc 1986: 2Jll. 
' Senaste lyd.:lsc I 9K6: 2.~0. 

Inackorderingstillägg utgår med 
lägst 770 och högst I 550 kronor i 
månaden till studerande som behö
ver inackordering. Närmare före
skrifter om inackorderingstillägg 
meddelas av regeringen eller den 
myndighet som regeringen utser. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

27 § 

Vad i detta kapitel föreskrivs om 
föräldrar avser dels fader och mo
der som har vårdnaden eller, i fråga 
om studerande som fyllt 18 år, se
nast haft vårdnaden om den stude
rande, dels fader eller moder som 
stadigvarande sammanbor med så
dan vårdnadshavare. I fråga om 
fosterbarn gä((er vad som sägs om 
föriildrar i stä{{et fosterföräldrarna. 

Vad i detta kapitel föreskrivs om 
föräldrar avser dels fader och mo
der som har vårdnaden eller, i fråga 
om studerande' som fyllt 18 år. se
nast haft vårdnaden om den stude
rande, dels· fader eller moder som 
stadigvarande sammanbor med så
dan vårdnadshavare. 

4 kap. 

5 § 

Studerande har rätt till studiemedel såväl vid heltidsstudier som deltids
studier. Till deltidsstuderande utgår dock studiemedel endast om han 
bedriver studierna på minst halvtid: 

Närmare föreskrifter om omfatt
ningen av de studier som kan ge 
riitt ti(( studiemedel meddelas av 
regerin[?en e((er den myndighet 
som regeringen bestämmer . . 

6 §5 

Till studerande, som avses i 1 § och som ej tidigare varit inskriven vid 
läroanstalt eller utbildningslinje som· omfattas av förordnande enligt I §. 
utgår studiemedel utan föregående prövning av hans lämplighet för stu
dierna. 

Till annan studerande som avses i I § utgår studiemedel endast om det 
med hänsyn till de resultat som han har uppnått måste anses sannolikt, att 
han kommer att slutföra studierna inom normal tid. Vid denna bedömning 
skall hänsyn tas till förhållanden av personlig natur som kan antas ha 
inverkat på studieresultaten.' · 

7§ 

Niirmare föreskrifter jiJr ti{{amp
ningen m· andra stycket meddelas 
av regeringen e((er den mydighet. 
som reReringe!l bestämmer. 

Till studerande. som avses i 2 § och som ej tidigare varit inskriven vid 
läroanstalt eller utbildningslinje som omfattas av förordnande enligt I § 
eller 3 kap. 1 §. utgår studiemedel utan föregående prövning av hans 
lämplighet för studierna. 

Inom ramen för sådan utbildningslinje vid gymnasieskolan som omfattas 
av förordnande enligt 3 kap. 1 §utgår studiemedel alltid utan prövning som 
avses i första stycket. 

Till annan studerande som avses i 2 § utgår studiemedel endast om han 
bedrivit sina tidigare studier i normal takt. Vid denna bedömning skall 
skälig hänsyn tagas till förhållanden av personlig natur som kan antagas ha 
inverkat på studieresultaten. 
5 Senaste lydelse 1984:313. 
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Nul'arande lydelse Föreslagen lydelse 

Närmare föreskrifter för tillämp
ningen av tredje stycket meddelas 
av regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer. 

21 §6 

Som den studerandes inkomst 
under kalenderhalvå'ret enligt 16 
och 19 §§räknas den inkoms< som 
han kan antagas komma att åtnjuta 
under kalenderhalvåret. Värdet av 

Som den studerandes inkomst 
under kalenderhalvåret enligt 16 
och 19 §§ räknas den inkomst som 
han kan antagas komma att åtn]uta 
under kalenderhalvåret. Värdet av 

naturaförmåner fastställs av rege- naturaförmåner fastställs av rege-
ringen. Statligt eller statskommu- ringen. Statligt eller statskommu-
nalt bostadsbidrag, allmänt barnbi- nalt bostadsbidrag, allmänt barnbi-
drag, förlängt barnbidrag, handi- drag, förlängt barnbidrag, handi-
kappersättning och annat studie- kappersättning och annat studie-
stöd enligt denna lag än timstudie- stöd enligt denna lag än korttids.5111-
stiid, inkomsthidrag och vuxenstu- diestöd och vuxenstudiebidrag räk-
diebidrag räknas inte som inkomst. nas inte som inkomst. 

Med förmögenhet förstås i 17 och 19 §§ skattepliktig förmögenhet enligt 
lagen (1947: 577) om statlig förmögenhetsskatt. 

25 § 

Studerande. som till följd av bestämmelserna i 16, 17, 19 och 21 §§eller 
bestämmelse som avses i 22 § ej är berättigad till studiemedel, kan dock få 
'återbetalningspliktiga studiemedel om synnerliga skäl föreligger. 

Om synnerliga skäl föreligger, får studiemedel utgå med högre belopp än 
som följer av JO, 13.14, 16, 17, 19och21 §§ellerbestämmelsesomavsesi 
22 §. Det överskjutande beloppet utgår i form av återbetalningspliktiga 
studiemedel. 

Närmare föreskrifter får tillämp
ningen m· första och andra styck
ena meddelas av regeringen eller 
den myndighet som regeringen he
stiimmer. 

5 kap. 

Timstudiestöd 

Timstudiesti.id kan utgå till stude
rande som deltager i utbildning av 
det slag som hestii111111es av rege
ringen eller myndighet som rege
ringen utser. 

Ti111.1111diest<'id kan utgå till stude
rande som är arbetstagare. 

" Sena, te lydelse 191:(6: 230. 

I § 

Korttidsstudiestöd 

Korttidsst11diestöd kan utgå till 
studerande som deltar i utbildning 
av det slag som hestiims av rege
ringen eller den myndighet som re
geringen utser. 

Kor11idsst11dies1öd kan utg~\ till 
~tuderande som är arbetstagare. 

SfU 1986/87: 11 
Bilaga 1 

43 



Nu\'{/rande lydelse 

Timstudiestöd utgår för 

I. studietimme under vilken den 
studerande iir niirmrande och på 
grund därav förlorar arbetsinkomst 
j("ir en timme. 

2. timme för vilken den studeran
de förlorar sin arbetsinkomst på 
grund av resor till eller från den 
plats där utbildningen äger rum. 

Till samma studerande får tim
studicstöd under ett budgetår utgå 
för högst 70 ·studietimmar enligt 
fi'irsta styckl!t I och för högst 20 
timmar enligt f()rsta stycket 2. Tim
studiestöd enligt.första stycket 2 111-
går dock för högst trå timmar för 
n11je studietillfälle. 

Studietimme omfattar det antal 
minuter som bestämmes av rege
ringen eller myndighet som rege
ringen utser. 

Fiireslagen lydelse 

Korttidsstudiestöd utgår för varje 
timme 

I. under vilken den studerande 
deltar i utbildning och på grund 
därav förlorar arbetsinkomst. 

2. under vilken den studerande 
förlorar arbetsinkomst på grund av 
resor till eller från den plats där ut
bildningen äger runi. 

Till· samma studerande får kort
tidsstudiestöd utgå högst åtta tim
mar under en dag och högst 240 
timmar under ett budgetår. 

Vid lie/tidsstudier under en sam
manhängande tidsperiod får kort
tidsstudiestöd utgå för studier un
der högst tio dagar. Vid de/tidsstu
dier får korttidsstudiestöd utgil fiir 
swdier som omfattar högst åtta 
timmar under en vecka. 

4 §7 

Timstudiestiid beviljas efter an
sökan. 

Ansökan göres av arbetstagaren 
eller av facklig organisation för för
delning mellan arbetstagare som 
kan komma i fråga till timst11die
stiid. 

Ansökan ges in inom den tid och i 
den ordning som bestämmes av re
geringen eller myndighet som rege
ringen utser. Om särskilda skäl fo
rcligger. får ansökan prövas även 
om den kommit in för sent. 

Korttidsstudiestöd beviljas efter 
ansökan. 

Ansökan görs av arbetstagaren 
eller av facklig organisation för för
delning mellan arbetstagare som 
kan komma i frågaj(jr sildant stöd. 

Ansökan ges in inom den tid och i 
den ordning som bestäms av rege
ringen eller den myndighet som re
geringen utser. Om det finns sär
skilda skäl får ansökan prövas även 
om den kommit in för sent. 

5 ~~ 

Timstudicstiid utgör 42 kronor Korttidsstudiestiid utgör 44 kro-
för s1udieti111mc enligt 3 ~ .fi'ir.11a nnr för 1·wjc 1i1111111' . 
. \'/n·kct I och .fi'ir timme enligt 3 ~ 
.fiJrsta s1yc/.:c1 2. 

- Senaste lvdelse 1983:27:?.. 
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Nu1·arande lydelse 

Timstudiestöd för deltagande i 
utbildning som avses i I § utgår ej 
till studerande som uppbär annat 
studiestöd enligt denna lag för den 
tidsperiod som utbildningen pågår. 
Att den studerande uppbär dagstu
diestöd enligt 6 kap. utgör dock ej 
hinder för timstudiestöd. 

Timstudiestöd inom ett län får 
utgå till 

I. arbetstagare som utför sitt ar
bete huvudsakligen inom länet och 
för vilken facklig organisation har 
ansökt om timstudiestöd. 

2. arbetstagare som på grund av 
resor i sin anställning eller annan 
omständighet ej utfört sitt arbete 
inom huvudsakligen ett län men för 
vilken facklig organisation, som har 
sin postadress i länet. har ansökt 
om timstudiestöd, 

3. arbetstagare som själv har an
sökt om timstudiestöd och som är 
bosatt i länet, när han ger in ansö
kan om sådant stöd. 

Föreslagen lydelse 

Korttidsstudiestöd för deltagan
de i utbildning som avses i I §utgår 
ej till studerande som uppbär stu
diehjiilp, studiemedel, särskilt 1·ux

-enstudiestöd eller utbildningsbi
drag för den tidsperiod som utbild
ningen pågår. 

Korttidsstudiestöd inom ett län 
får utgå till 

I. arbetstagare som utför sitt ar
bete huvudsakligen inom länet och 
för vilken facklig organisation har 
ansökt om sådant stöd. 

2. arbetstagare som på grund av 
resor i sin anställning eller annan 
omständighet ej utfört sitt arbete 
inom huvudsakligen ett län men för 
vilken facklig organisation, som har 
sin postadress i länet, har ansökt 
om sådant stöd, 

3. arbetstagare som själv har an
sökt om sådant stöd och som är 
bosatt i länet, när han ger in ansök
ningen. 

8 §Il 

Vid beviljande av timstudiestöd 
ges företräde åt studerande med 
särskilt s1,åra arbetsförhållanden. 
Däreftf'r ges företräde åt studeran
de med kort tidigare utbildning 
framför studerande med längre ut
bildning. 

Kan de studerande inte skiljas åt 
enligt första stycket skall timstu
diestöd be1'iljas den som med ·hän
syn till familjesituation, ekonomis
ka förhållanden och andra omstän
digheter av vikt bedöms bäst behö-
1·a timstudiestöd. 

9 Senaste lvdelse 1983:272. 
10 Senaste lydelse 1985: 258. 
11 Senaste lydelse 1984: 122. 

Vid beviljande av korttids.stu
diestöd skall hänsyn tas till den stu
derandes behov av utbildning och 
stöd. 
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Numrande lydelse Föreslagen lydelse 

6 kap. 

Dagstudiestöd Internatbidrag 

I § 

Dagstudiestöd kan utgå till stu
derande som vid folkhögskola del
tager i kurs av det slag som bestäm
mes av regeringen eller myndighet 
som regeringen utser. 

Interna/bidrag kan utgå till stu-
. derande som vid folkhögskola del
tar i kurs av det slag som bestäms 
av regeringen eller den myndighet 
som regeringen utser. 

2 §'2 

Dagstudiestöd utgår i form av in
komstbidrag och interna/bidrag. 

Dagstudiestöd utgår inte till stu
derande som uppenbart inte är i 
ekonomiskt behm' m' stödet. 

Inkomstbidrag kan endast ·utgå 
till studerande som är arbetstagare 
eller till studerande som, utan all 
1·ara arbetstagare. uppbär ersäll
ning från arbetslöshetskassa eller. 
kontant arbetsmarknadsstöd. 

'~Senaste lydelse 1982: 266. 

Internatbidrag utgår inte till stu
derande som uppenbart inte är i 
ekonomiskt behov av stödet. 

3§ 
Internatbidrag utgår för varje 

dygn 
i. under vilket den studerande 

deltar i kurs och på grund dära\' 
har sådana särskilda kostnader för 
resa, kost eller logi i samband med 
kursen som är av betydelse, 

2. under vilket den studerande 
reser till eller från den plats där 
kursen äger rum och på grund där
av har sådana särskilda kostnader 
för resa. kost eller logi som är av 
betydelse. 

Till samma studerande får under 
ell budgetår utgå internatbidrag 
för högst tio dygn enligt första 
stycket i och för högst två dygn 
enligt första stycket 2. 

Närmare föreskrifter om ersätt
ning för kostnader som a\'ses i förs
ta stycket meddelas a1· regeringen 
eller den myndighet som regering
en bestämmer. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

4 §" 

Inkomstbidrag utgår f("ir m1je 
dygn 

I. under 1·i/ket den studerande 
reser till eller från den plats där en 
kurs äger rum och på grund därav 
förlorar sin arbetsinkomst för detta 
dygn. 

2. för vilket den studerande eljest 
förlorar sin arbetsinkomst på grund 
av att· han deltar i en kurs. 

Till samma studerande får unde·r 
ett budgetår utgå inomstbidrag för 
högst fl•å dygn enligt första stycket 
I och för högst tio dygn enligt förs
ta stycket 2. 

Med arbetsinkomst enligt första 
stycket jiimstiills ersättning från ar
betslöshetskas.rn och kontant ar
betsmarknadsstöd. 

Internatbidrag utgår för varje 
dygn 

I. under 1·ilket den studerande 
deitagcr i kur.v och på grund därm· 
har sådana särskilda kostnader för 
resa, kost eller logi i samband med 
kursen som är av betydelse, 

2. under 1·ilket den studerande 
reser till eller från den plats där 
kursen äger rum och på grund där
m· har sådana särskilda kostnader 
fi.ir resa. kost eller logi som är av 
betydelse. 

Till samma studerande får under 
ett budgetår utgå internatbidrag 
för högst tio dygn enligt ji"irsta 
stycket I och fiir högst t1·å dygn 
enligt ji"irsta stycket 2. 

u Senaste lydelse 1984: 122. 

5 § 

lnternatbidrag beviljas efter an
sökan. 

Ansökan görs av den studerande 
eller av facklig organisationför för
delning· mellan arbetstagare som 
kan komma i fråga för internatbi
drag. 

Ansökan ges in inom den tid och i 
den ordning som bestäms av rege
ringen eller den myndighet som re
geringen utser. Om det finns sär
skilda skäl får ansökan prövas av en 
om den k01~1mit in för sent. 

lnternatbidrag utgör 220 kronor 
för varje dygn. 
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Nuvarande lydelse 

Dagstudiestöd beviljas efter an
sökan. 

Ansökan giires lH' den studeran
de eller a1· facklig organisation för 
fördelning mellan arbetstagare 
som kan komma i fråga till dagstu
diestöd. 

Ans<>kan ges in inom den tid och i 
den ordning som bestiimmes av re
gering eller myndighet som rege
ringen utser. Om särskilda skäl fö
religger. får ansiikan pr<>vas även 
om den kommit in frir sent. 

Inkomstbidrag utgör 252 kronor 
.fi"ir nnje dygn. 

lnternatbidrag utgör 210 kronor 
för 1•arje dygn. 

Föreslagen lydelse 

/nternatbidrag inom ett län får 
utgå till 

I. arbetstagare som utji)r sitt ar
bete huvudsak/igen inom länet och 
för 1-ilken en facklig organisation 
ansökt om sådant bidrag, 

2. arbetstagare som på grund av 
resor i sin anstiillning eller annan 
omständighet ej utför sitt arbete 
inom huvudsak/igen ett län men för 
vilken en fi1cklig org11nisation, som 
har sin postadress i länet, har an
sökt om sådant bidrag, 

3. studerande som själv har an
sökt om sådant bidrag och som är 
bosatt i länet, när han ger in ansök

. ningen. 
Vuxenutbildningsnämnden får 

bestämma att viss del ai· det belopp 
som står till förfogande för kort
tidsstudiestöd och internatbidrag 
skall utgå i form av internatbidrag 
och förbelulllas studerande som 
inte är arbetstagare. 

Vid beri/jande 111· interna/bidrag 
skall hänsyn tas till den studeran
des belzm· m· utbildning och stöd. 

8 ~lh 

Dag.1t11dit'stiid .fi"ir delt11gc11l!le i 
k11rs .10111 m·scs i I * 11/gclr ej till 
st11derande s11111 upphiir annat .H11-

die.1tiid enligt denna lag fi"ir den 
tidsperiod som i11.fi1llerfi·å11 k11r.H'llS 
biirjan till dess slut. Att den st11de
rc111cfr 11pphiir timst11die.1tchl l'nligt 5 
kap. 111giir dock c:i hinder Fir d11g
st11dic.11iid. 

Dags111dicstiid .f('ir de/1agw1de i 
k11rs so111 c11·sc·s i I .~ 111gc/r i:i heller 

14 Senaste lydelse 1983: '2.72. 
'' S.:naste IYdt:lse 1986: 230. 
'''Senaste 1),dclsc 1983: 272. 

liar en .fi1ck/ig organis111ion 1111-
siikt 0111 i111crna1hidrag .fi'ir .fi'irdd-
11i11g mt'llan l'is.rn arbl'f.1·1agarc giil-
11'1' .fi'i(iande .1iirskilda hc.Hiim111el
st'r. 

I. Bidragel skall utgå rill den 
./i1ckliga organis111io11e11 i .1tiille1.fi'ir 
till den 1·11/llt'rande. 

l. Bidrngel skall mors1·am dt'n 
.fi1kriska ko.1t11ade11 .fi"ir resor. kosr 
och logi.fi'ir dl'n st11dcrnncll'. 
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Nu1·arande lydelse 

till st11dera11de som upphiir 11thild-
11i111-:shidrag .fi'ir den tidsperiod som 
i1~f{i/lcr.fi"ä11 k11rse11s hii1ja11 till dess 
slut. 

Bekostas de11 st11dera11de.1· uppe
hiille helt eller till 1'iisrntli1-: del m· 
state11 eller komm1111 11t1-:år l'.i dag
s111diestiid till honom, om ej a1111at 
.f('i/jer lll' hestiimmelse som rege
rinxe11 meddelar. 

Föreslagen lydelse 

3. Fiir w11je kurs får hidl'llge11 
dock aldrig heriik11as till hiigre be
lopp iin som mot.1·1·arar 220 kronor i 
1-:enom.rnitt .fi"ir \'Cllje dyg11 och 1·C11je 
st11dcra11dc som har riitt till hidl'll
get. 

7 kap. 

5 §17 

Särskilt vuxenstudiestöd kan utgå såväl vid heltidsstudier om minst 15 
dagar under ett kalenderhalvår som vid deltidsstudier om minst 30 dagar 
under ett kalenderhalvår. Till deltidsstuderande kan dock särskilt vuxen
studiestöd utgå endast om han bedriver studierna på minst halvtid. 

Särskilt vuxenstudiestöd får utgå för kalenderhalvår som infaller senast 
under det år då den studerande fyller 50 år. Särskilt vuxenstudiestöd får 
även utgå för senare kalenderhalvår, om särskilda skäl föreligger. 

I fråga om särskilt vuxenstudiestöd tillämpas 4 kap. 6-8 §§ på motsva
rande sätt. 

17 Senaste lydel~c 1986: 230. 

4 Riksdagen 1986187. 11 samt. Nr 11 

Närmare föreskrifter om omfatt
ningen av de studier som kan ge 
rätt till särskilt vuxenstudiestöd 
meddelas al' regeringen eller den 
myndighet som regeringen bestäm
mer. 

21 § 
För s111derande som enli1:t kol

lektil'{1vtal eller annat skriftligt m·
tal upphiir lön under utbildningsti
den kan vuxenstudiebidraget mins
kas. Detsamma gäller i fiåga om 
andra motsi·w·ande ersättningar. 
Närmare föreskrifter om minskninx 
m· l'llxenstudiehidraget meddelas 
av regeringen eller den myndighet 
som regeringen bestämmer. 
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Nuvarande lydelse' Föres/agerz lydelse 

8 kap. 

2§ 

Återbetalningen skall börja under 
det tredje året efter det för vilket 
den återbetalningsskyldige senast 
uppburit återbetalningspliktiga stu
diemedel enligt 3 kap. eller studie
stöd enligt 4 eller 7 kap. 

Återbetalningen skall börja under 
det tredje året efter det för vilket 
den återbetalningsskyldige senast 
uppburit studiestöd enligt 3. 4 eller 
7 kap. 

Det år då återbetalningen skall börja benämnes första avgiftsåret. 

Är den återbetalningsskyldige gift, inräknas i avgiftsunderlaget följande 
del av 'makens inkomst, nämligen 

I. om inkomsten uppgår till högst 
20000 kronor, 40 procent, 

2. om inkomsten Överstiger 
20000 kronor, 40 procent ökat med 
en procentenhet för varje helt tu
sental kronor i inkomst över 20 000 
kronor, dock högst 65 procent. 

I. om inkomsten uppgår till högst 
60000 kronor, 40 procent, 

2. om inkomsten·. överstiger 
. 60000 kronor, 40 procent ökat med 
· en . procentenhet för varje helt tu

sental kronor i inkomst över 60000 
kronor. dock högst 65 procent. 

62§ 
Preliminär avgift skall erläggas under avgiftsåret och om avgiften 

I. överstiger 200 kronor med en 
tredjedel senast vid vart och ett av 
tre betalningstillfällen. 

I: överstiger 200 kronor med en 
.f]iirdedel senast vid vart och ett av 
fyra betalningstillfällen, 

2. överstiger 100 men icke 200 kronor med hälften senast vid vartdera av 
två betalningstillfällen, 

3. uppgår till högst 100 kronor i sin helhet senast vid ett betalningstill-
OOk. . 

Kvarstående avgift skall erläggas under andra året efter avgiftsåret och 
med hälften senast vid vartdera av två betalningstillfällcn. 

Skall preliminär eller .kVar
stående avgift enligt första eller 
andra stycket fördelas på två eller 
tre betalningstillfällen. avrundas 
det belopp som skall erläggas vid 
annat tillfälle än det sista uppåt till 
helt krontal. Öresbelopp varmed 
avrundning skett. skall avräknas 
vid det sista betalningstillfället. 

Skall preliminär eller kvar
stående avgift enligt första eller 
andra stycket.fördelas på två eller 
flera betalningstillfällen. avrundas 
det belopp .som skall erläggas vid 
annat tillfälle än det sista uppåt till 
helt krontal. Öresbelopp varmed 
avrundning skett, skall avriiknas 
vid det sista betalningstillfället. 

Centrala studiestödsnämnden bestämmer tidpunkten för varje betal
ningstillfälle. 

1
" Senaste lydelse 1982: 266. 
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N11rnra11de lydelse Föreslagen lydelse 

76 ~19 

Häftar den. som iir beriittigad att 
återfå avgift enligt 74 eller 75 ~.för 
preliminär avgift. kvarstfu:n<.le av
gift. extra avgift. tilläggsavgift. avi
seringsavgift eller påminnelseavgift 
som förfallit till betalning. har han 
rätt att utfå endast vad som över
stiger <.let obetalda beloppet. 

Hiiftar den. som iir heriittigad att 
<°1terfä avgift enligt 74 dler 75 *·för 
pn:liminiir avgift. kvarstiiende av
gift. extra avgift. tilläggsavgift. avi
seringsavgift. påminnelseavgift el
ler iltcrkr111· enligt <i kap. :! ~ som 
förfallit till beialning. har han riitt 
att utfä en<.last vad som överstiger 
det ohetalda beloppet~ 

Denna lag träder i kraft. i fråga om 8 kap. 2. -~I. 62 och 76 ~* d~'n 
januari 1988. samt i övrigt den I juli 1987. 

Besti1mmelsen i 8 kap. 31 ~ i sin nya lydelse tillämpas första g{mge'n vid 
bestämmande av slutlig avgift för avgiftsåret 1988. · 

'" Sena,tc lydelse 1982: 266. 
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Förslag till 

Lag om ändring i semesterlagen (1977: 480) 

Härigenom föreskriv-; att 17 § semesterlagen (1977: 480) skall ha följande 
lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

17 ~I 

Frånvaro från arbetet är semesterlönegru1idande, niir fråga är om 
l. ledighet på grund av sjukdom, i den mån frånvaron under intjänande

året icke överstiger 180 dagar eller om frånvaron beror på arbetsskada, 
2. ledighet enligt lagen ( 1978: 410) om rätt till ledighet för vård av barn, 

m. m. dels under tid för vilken havandeskapspenning utges enligt 3 kap. 9 ~ 
lagen (1962: 381) om allmän försäkring, dels under tid för vilken föräldra
penning utges i anledning av barns födelse eller adoption enligt 4 kap. 3 och 
5 §§ samma lag, i den mån frånvaron för varje barn, eller vid flerb'arnsbörd 
sammanlagt, icke överstiger 120 dagar eller, för ensamstående förälder, 
180 dagar. dels under tid för vilken tillfällig föräldrapenning utges enligt 4 
kap. 10 och 11 §§samma lag, 

3. ledighet på grund av risk för överförande av smitta, om arbetstagaren 
är berättigad till ersättning enligt lagen ( 1956: 293) om ersättning åt smitt
bärare, i den mån frånvaron under intjänandeåret icke överstiger 180 
dagar, 

4. ledighet för utbildning, som ej 4. ledighet för utbildning. som ej 
enligt annan lag medför rätt till se- enligt annan lag medför rätt till se-
mesterlön, om arbetstagaren er- mesterlön. om arbetstagaren er-
håller timstudiestöd. inkomsthidrag håller korttidss111diestöd eller vux-
eller vuxenstudiebidrag enligt stu- enstudicbidrag enligt studiestödsla-
diestödslagen (1973: 349) eller om gen (1973: 349) eller om utbildning-
utbildningen till väsentlig del avser en till väsentlig del avser fackliga 
fackliga eller med facklig verksam- eller med facklig verksamhet sam-
het sammanhängande frågor, i den manhängande frågor, i den mån 
mån frånvaron under intjänande- frånvaron under intjänandeåret 
året icke överstiger 180 dagar. icke överstiger 180 dagar, 

5. ledighet på grund av sådan i 27 * värnpliktslagen ( 1941: 967) eller med 
stöd därav föreskriven tjänstgöring om högst 60 dagar, som ej är bered
skapsövning och ej heller direkt ansluter sig till grundutbildning, eller 
ledighet på grund av motsvarande vapenfri tjänst. i den mån frånvaron 
under intjänandeåret icke överstiger 60 dagar. 

6. ledighet på grund av att arbetstagaren efter det kalenderår då han har 
fyllt tjugotvå år fullgör tjänstgöring i civilförsvaret på annan tid än då 
civilförsvarsberedskap råder eller bercdskapsövning får anordnas vid för
warsmakten, i den mån frånvaron under intjänandeåret icke överstiger 60 
dagar. eller 

7. ledighet enligt lagen ( 1986: 163 J om rätt till ledighet för grundläggande 
svenskundervisning för invandrare. 

' Senaste lydelse 1986: 164. 
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Vid tillämpning av första stycket I skall frånvaron under de första 90 SfV 1986187: 11 
dagarna av frånvaroperiod ej i något fall anses. bero på arbetsskada. Har Bilaga J 
arbetstagare av anledning som anges i första stycket I varit oavbrutet 
frånvarande från arbetet under två hela intjänandeår, grundar därefter 
infallande dag av frånvaroperioden icke rätt till semesterlön. 

I frånvaroperiod som avses i första stycket inräknas även dagar under 
perioden då arbetstagaren icke skulle ha utfört arbete. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1987. 
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Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1981: 691) om socialavgifter 

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 9 § lagen ( 1981: 691) om socialavgifter 
skall ha följande lydelse. 

N111·11ru11Je lydcl.H' Fiirl'slagc11 lyddse 

4 kap. 
9 § 

Vuxenutbildningsavgifter förs till 
staten och används för finansiering 
av timstudie:~töd, dagstudiestöd 
och· särskilt vuxenstudiestöd enligt 
studiestödslagen (1973: 349) samt 
vuxenutbildning. enligt bestämmel
ser som regeringen meddelar. 

Vuxenutbildningsavgifter förs till 
staten och används för finansiering 
av korttid.utudiestiid, internatbi
drag och särskilt vuxenstudiestöd 
enligt studiestödslagen (1973: 349) 
samt vuxenutbildning enligt be
stämmelser som regeringen medde
lar. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1987. 
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Förslag till 

Lag om ändring i taxeringslagen ( 1956: 623) 

Härigenom föreskrivs att 37 § I mom. taxerings lagen ( 1956: 623) 1 skall· 
ha följande lydelse. 

37 § 
Nul'arande lydelse 

I mom. 2 Till ledning vid inkomsttaxering, förmögenhetstaxering och regi

strering av preliminär A-skatt, som har innehållits genom skatteavdrag, skall 

varje år utan anmaning avlämnas uppgifter (kontroll11ppg1fter) för. det 
föregående kalenderåret enligt följande uppställning. 

Uppgiftsskyldig Vem 11ppgijie11 skall Vad uppgiften ·skall 

3 f. Vuxenutbildnings
nämnd. 

1 Lagen llllllryckl 1971: 399. 

ll\'Sl' 

Den som åtnjutit.'tim
studiestiid, inkomsthi
drag eller vuxenstu
diebidrag enligt stu
diestödslagen (1973: 
349). 
Den som uppburit tim-

. ersättning vi9 grund
uthildning för vuxna 
(grundvux) och vid 
grundläggande 
svenskundervisning 
för invandrare. 

Scna,tc lydelse av lagen' rubrik 1974: 773. 
c Sena,le lydd~c 1986: 1387. 

Cl\'Sl' 

Utgivet helopp som 
uppgår till sammanlagt 
minst HlO kronor för 

· hela året. 

Utgivet belopp som 
uppgår till sammanlagt 
minst 100 kronor för 
hela året. 
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Föres/age11 lydclse SfU 1986/87:11 
J mom. Till ledning vid inkomsttaxering. förmögenhetstaxering och Bilaga 1. 

registrering av preliminär A-skatt. som har innehållits genom skatteav-
drag, skall varje år utan anmaning avlämnas uppgifter ( kontro//11ppg(fier) 
för det föregående kalenderåret enligt följande uppställning. 

Uppgift.ukyldig 

3 f. Vuxenutbildnings
nämnd. 

Vem uppgiften skall Vad uppg(fien skall · 
l/I".\'(' 

Den som åtnjutit kort
tidsstudiestiid eller 
vuxenstudiebidrag en
ligt studiestödslagen 
(1973: 349). 
Den som uppburit tim
ersättning vid grund
utbildning för vuxna 
(grundvuxl och vid 
grundläggande 
svenskundervisning 
för invandrare. 

m·se 

Utgiv~t belopp som 
uppgår till sammanlagt 
minst 100 kronor för 
hela året. 

Utgivet belopp som 
uppgår till sammanlagt 
minst 100 kronor för 
hela året. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1987 och tillämpas första gången vid 
1988 års taxering. Äldre bestämmelser skall dock gälla vid nämnda taxe
ring i frftga om utbetalda ersättningar som avser tid före ikrafttriidandet. 
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Förslag till 

Lag om ändring i kommunalskattelagen ( 1928: 370) 

Härigenom föreskrivs att punkt 12 av anvisningarna till 32 ~kommunal
skattelagen ( 1928: 370) skall ha följande lydelse. 

Fiireslagen lvdclse 

An\'isningar 

till 32 * 
12. 1 Sjukpenning enligt lagen ( 1962: 38 ll om allmiin försäkring, lage·n 

( 1954: 243) om yrkesskadeförsäkring. lagen ( 1976: 380) om arbetsskadeför
säkring. lagen ( 1977: 265) om statligt personskadeskydd och lagen 
( 1977: 26 7) om krigsskadeersättning till sjömän utgör skattepliktig intäkt av 
tjiinst om sjukpenningen grundas på inkomst. som hänför sig till tjiinst och 
för sig eller tillsammans med annan sjukpenninggrundande inkomst uppgt1r 
till 6 000 kronor eller högre belopp för :ir. Till intäkt av tjiinst hiinföres 
under nämnda forutsiittningar ocksä ersiittning enligt lagen I 1956: 293) om 

.ersiittning åt smittbärare samt annan lag eller författning. som utgått annor
ledes iin på grund av försiikring. som nyss sagts. till nagon vid sjukdom 
eller olycksfaJI i arbete eller på grund av militiirtjänstgiiring. 

Föriildrapenning llch vård bidrag enligt lagen om allmän försiikring utgör 
skattepliktig intiikt av tjiinst. dock ej sådan del av vårdbidrag som utgör 
ersiittning för merkostnader. 

Timst11die.1·1ihl. i11k11msthidr11J.: 
och vuxenstudiebidrag enligt stu
diestödslagen ( 1973: 349), utbild
ningsbidrag för doktorander. timer
sättning vid grundutbildning för 
vuxna (grundvux) och timersiitt
ning vid grundläggande svenskun
dervisning for invandrare riiknas 
som skattepliktig intiikt av tjiinst. 

Korllids.1·ullliestiid och vuxenstu
diebidrag enligt studiestödslagen 
( 1973: 349). utbildningsbidrag för 
duktorander. timersättning vid 
grundutbildning för vuxna lgrun<l
vux I m:h timersiillning vid grund
liiggancle svenskundervisning for 
invandrare riiknas som skallepliktig 
inUkt av tjiinst. 

Dagpenning från erkiind arbetslihh..:tskassa. kontant arbetsmarknads
stöd. statsbidrag motsvarande dagpenning frlin erkiind arbctslöshctskassa 
eller kontant arbetsmarknadsstlid som Himna" till arbetslös snm startar 
egen rörelse. ersiillning enligt 14 •Kh I~~~ lagen t 1983: 1070) om arbete i 
ungdomslag hos offentlig arbetsgivare samt stöd enligt 6 ~ förordningen 
( 1983: 1079) om statsbidrag till verksamheten med ungdormlag. m. m. riik
nas som skattepliktig intiikt av tjänst. 

Dagpenning vid utbildning och tjiinstgöring i1wm totalförsvaret riiknas 
som skattepliktig int:ikt av tjiinst. 

Detsamma giiller dagpenning och stimulansbidrag. vilka enligt av rege
ringen eller av statlig myndighet meddelade besUimmelscr utgi'1 till ddtaga
re i arbetsmarknadsutbildning samt med dem i fri'1ga om s{1dana bidrag 
likstiillda. 

Denna lag tr:ider i kraft elen I juli 1987 och tilliimpas första giingcn vid 
1988 iirs ta\ering. Aldre bestiimmel-,cr skall dock giilla vid niirnnda taxe
ring i fr~iga om utbet;tlda erS:illning<tr som avser tid före ikrafllriidandet. 

1 Senaste lydd-.c 19Xn: lhl. 
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Förslag till 

Lag om tilläggsbelopp till basbeloppet vid beräkning av 
studiemedel m. m. 

Härigenom föreskrivs följande. 
Vid bestämmande av studiemedel enligt 4 kap. och barntillägg enligt 7 

kap. studiestödslagen < 1973: 349) skall det basbelopp som har faststlilits 
enligt l kap. 6 ~ lagen ( 1962: 381 l om allmiin fi.irsiikring ökas med etl 
tilläggsbelopp om 400 kronor. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1987 och tillämpas första gången i fråga 
om studiemedel och barntillägg som beräknas för andra kalenderhalvåret 
1987 med ledning av basbeloppet för samma år. 
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Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1962: 381) om allmän försäkring 

Härigenom föreskrivs att 11 kap. 2 §lagen (1962: 381) om allmän försäk
ring1 skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Il kap. 
2 §2 

Med inkomst al' anställning avses den löni pengar eller naturaförmåner, 
i form av kost, bostad eller bil. som en försäkrad har fått såsom arbetstaga
re i allmän eller enskild tjänst. Till sådan inkomst räknas dock inte från en 
och samme arbetsgivare utgiven lön som under ett år ej uppgått till ·1 000 · 
kronor. I fråga om arbete som har utförts utomlands bortses vid beräkning
en av pensionsgrundande inkomst från sådana lönetillägg som betingas av 
ökade levnadskostnader och andra särskilda förhållanden i sysselsätt
ningslandet. Såsom inkomst av anställning anses även 

a) sjukpenning enligt denna lag eller lagen ( 1976: 380) om arbetsskadeför
säkring eller motsvarande ersättning som utgår enligt annan författning 
eller på grund av regeringens förordnande. i den mån ersättningen träder i 
stället för försäkrads inkomst såsom arbetstagare i allmän eller enskild 
tjänst, 

b) föräldrapenning, 
c) vårdbidrag enligt 9 kap. 4 ·§. i den mån bidraget inte är ersättning för 

merkostnader. 
d) dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa, 
e) kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen (1973: 371) om kontant ar

betsmarknadsstöd, 
f) utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning och yrkesinriktad 

rehabilitering i form av dagpenning, 

g) timstudiestöd, inkomstbidrag g) korttidsstudiestöd och vuxen-
och vuxenstudiebidrag enligt stu- studiebidrag enligt studiestödslagen 
diestödslagen (1973: 349), (1973: 349), 

h) delpension enligt lagarna ( 1975: 380) och ( 1979: 84) om delpensionsför
säkring, 

i) dagpenning till värnpliktiga och vapenfria tjänstepliktiga under repeti
tionsutbildning, frivilliga som genomgår utbildning under krigsförbandsöv
ning eller särskild övning inom värnpliktsutbildningen, läkare under förs
varsmedicinsk tjänstgöring samt civilförsvarspliktiga, 

j) utbildningsbidrag för doktorander, 
k) timersättning vid grundutbildning för vuxna (grundvux) och vid 

grundläggande svenskundervisning för. invandrare, 
lJ livränta enligt 4 kap. lagen (1976: 380) om arbetsskadeförsäkring eller 

motsvarande livrä11ta som bestäms med tillämpning av sagda lag, 

' Lagen omtrvckt 198~: 120. 
~ Scna~te lydcbe 1986: 1138. 
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Nuvarande lydel.i·e 

m) från Sveriges författarfond 
och konstnärsnämnden utgående 
bidrag som ej är att hänföra till in
komst av annat förvärvsarbete en
ligt 3 §, i den mån regeringen så 
förordnar. 

F<Jreslagen lydelse 

m) från Sveriges författarfond 
och konstnärsnämnden utgående 
bidrag som ej är att hänföra till in
komst av annat förvärvsarbete en
ligt 3 *· i den mån regeringen så 
förordnar, 

n) statsbidrag till arbetslösa som 
tillskott till derasji)rsörjning när de 
startar egen rörelse. 

I fråga om ersättning i pengar eller naturaförmåner som sägs i första 
stycket för arbete som någon utfört för någon annans räkning utan att vara 
anställd i dennes tjänst gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 3 kap. 2 § 
andra stycket. 

Vid beräkning av inkomst av anställning skall hänsyn tas till lön eller 
annan ersättning. som den försäkrade har fått från en arbetsgivare. som är 
bosatt utom riket eller är utländsk juridisk person, endast i fall då den 
försäkrade sysselsatts här i riket och överenskommelse inte träffats enligt 
3 kap. 2 a § eller då han tjänstgjort' som sjöman ombord på svenskt 
handelsfartyg. Vad som sägs här skall inte gälla beträffande lön till svenska 
medborgare, om svenska staten eller. där lönen härrör från utländsk juri
disk person. en svensk juridisk person, som äger ett bestämmande infly
tande över den utländska juridiska personen, enligt av riksförsäkringsver
ket godtagen förbindelse.har att svara för tilläggspensionsavgiftcn. 

Hänsyn skall ej heller tas till lön eller annan ersiittning från främmande 
makts beskickning eller lönade konsulat här i riket eller från arbetsgivare. 
som tillhör sådan beskickning eller sådant konsulat och som inte är svensk 
medborgare. Vad som sågs här skall inte gälla beträffande lön till svensk 
medborgare eller till den som utan att vara svensk medborgare är bosatt i 
riket. om en utländsk beskickning här i riket enligt av riksförsäkringsver
ket godtagen förbindelse har att svara för tilläggspensionsavgiften. 

Den som åtagit sig förbindelse enligt tredje eller fjärde stycket skall 
anses såsom arbetsgivare. 

I. Denna lag träder i kraft .. i fråga om 11 kap. 2 §första stycket n) den I 
januari 1988, och i övrigt den I juli 1987. 

2. Bestämmelserna i 11 kap. 2 §första stycket nl tillämpas första gången 
när pensionsgrundande inkomst bestäms för år 1988. · 
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