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om vissa studiesociala frågor (hälsovård för högskolestuderande, 
gymnasieelevers resor och återbetalning av studiemedel): 

beslutad den 17 mars 1983. 

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i 

bifogade utdrag ur regeringsprotokoll ovannämnda dag. 

På regeringens vägnar 

OLOF PALME 

LENA HJELM-WALLEN 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

Propositionen innehåller förslag om den framtida utformningen av hälso

vård för högskolestuderande. 

Tyngdpunkten inom studerandehiilsovarden före~lås ligga på förebyg

gande. sociala och kurativa insatser. Motionsidrotten ingår som en del av 

den förebyggande hälsovården. De studerandes behov av somatisk och 

psykiatrisk sjukvård får däremot huvudsakligen tillgodoses inom ramen för 

den offentliga hälso- och sjukvården. 
De studerande föreslås behålla ansvar och huvu<lmannaskap för hälso

vården for högskolestuderande vid statliga högskoleenheter. Högskoleen

heterna ges ett större inflytande över verksamheten. Dessa skall sluta avtal 

med studerandesammanslutningar som genom avtalen blir beriittigade till 

statsbidrag på vissa villkor. 

Medlen till studerandehälsovården samlas under ett anslag under utbild

ningsdepartementets huvudtitel. 

Skolhälsovården inom den kommunala delen uv högskolan föreslås bibe

hållas i oförändrat skick. 

Universitets- och högskoleämbetet blir central myndighet för all studeran
dehälsovård fr. o. m den I juli 1984. Den nya slatsbidragsförordningen 

föreslås träda i kraft fr. o. m. budgetåret 1985/86. 

I propositionen läggs vidare fram förslag som rör resetilläggen inom 

studiehjälpen. De medel som i 1983 års budgetproposition beräknats för 

sådana resetillägg omvandlas 1ill ett riktat statsbidrag till länshuvudmän

nen. Länshuvudmännen skall. för att fä tillgång till statsbidraget. ansvara 
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för de dagliga resorna till och från skolan för de studiehjälpsberättigade 
eleverna inom resp. ansvarsområde. 

Centrala studiestödsnämnden skall även i fortsättningen svara för ersätt

ningen till svenska elever som är bosatta och studerar utomlands. 

Det nya statsbidraget föreslås utgå fr. o. m. den I juli 1983. 

Slutligen innehåller propositionen förslag om att studiestödslagen skall 

förses med ett tillägg, vari regeringen bemyndigas att för viss angiven 

tidsperiod bevilja en högre premie än nu vid förtida frivillig återbetalning 

av studiemedel. 
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Förslag till 

Lag om ändring i studiestödslagen (1973: 349) 

Härigenom föreskrivs i fråga om studiestödslagen (1973: 349) 1 

dels att 3 kap. 8 § skall upphöra att gälla. 
dels att I kap. 2 §. 3 kap. 3 och 9 *§samt 8 kap. 57. 69 och 85 §§skall ha 

nedan angivna lydelse. 

Nul'(1rande lydelse Föreslagen lydelse 

l kap. 
,., ~ 
.;. ~ 

Studiehjälp består av studiebidrag jämte tillägg. 
studiemedel och resekostnadsersiitlning. 

återbetalningspliktiga 

Tillägg till studiebidraget utgår i 
form av inackorderingstillägg. rese
tillägg, inkomstprövat tillägg och 
behovsprövat tillägg. 

Tillägg till studiebidraget utgår i 
form av inackorderingstillägg, in
komstprövat tillägg och behovsprö
vat tillägg. 

3 kap. 
3 § 

Studiehjälp utgår från och med kvartalet efter det under vilket den 
studerande fyllt 16 år. om ej annat följer av andra eller tredje stycket. 

Inkomstprövat tillägg utgår från och med månaden efter den under 
vilken den studerande fyllt 17 år. 

lnackorderingstillägg. resetillägg 
och behovsprövat tillägg utgår även 
till studerande som ej uppnått så
dan ålder som anges i första 
stycket. 

Vid prövning av fråga om inack
orderingstillägg eller resetillägg på 
grund av ändrade förhållamlt:n för 
hänsyn ej tagas till sådan ändring 
som skett mindre än en månad före 
slutet av läsåret eller sådan del av 
läsåret för vilken studiebidrag be
viljats. 

9§ 

lnackorderingstillägg och be
hovsprövat tillägg utgår även till 
studerande som ej uppnått sådan ål
der som anges i första stycket. 

Vid prövning av fråga om inack
orderingstillägg pil grund av ändra
de förhållanden får hänsyn ej tagas 
till sådan ändring som skett mindre 
än en månad före slutet av läsåret 
eller sådan del av läsåret för vilken 
studiebidrag beviljats. 

8 kap. 
57§ 

Frivillig återbetalning under avgiftsår tillgodoräknas den återbetal
ningsskyldige på samma siitt som slutlig avgift för året. Betalningen för
höjes med en tiondels procent för varje helt år som vid inbetalningstillfälkt 
återstår till utgången av det år. under vilket den återbetalningsskyldige 
fyller 65 år. Förhöjningen får dock ej ske med högre belopp än som 
motsvarar tre och en halv procent. 

1 Lagen omtryckt 1981: 579. 
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N111·armule lydelse 

Har beslut om att debitera Jen 
tlterbetalningsskyldige preliminär 
avgift eller kvarstiende avgift helt 
eller Jelvis fö1fallit enligt 6(, * på 
grund av att den återbetalningsskyl
dige ej erlagt det debiterade belop
pet eller del därav. avriiknits ·dock 
frivillig betalning i första hand pft 
det obetalda beloppet. sedan detta 
omräknats enligt tredje stycket. 
Vid denna avriikning tillgodoriiknas 
ej någon förhöjning enligt första 
stycket. 

4 

Fiirl's/age11 lydelse 

Regeringen kan hestiimma. att 
fi"il'illig åtcrheta/11ing. som sker 1111-

dcr l'iss a11gii·e11 tidsperiod. skall 
.fi>rhiijas 11tii1·er rnd som .fäUer ar 
fi'irsta stycket. 

Har beslut om att debitera den 
återbetalningsskyldige preliminiir 
avgift eller kvarstående avgift helt 
eller delvis förfallit enligt 66 § på 
grund av att den återbetalningsskyl
dige ej erlagt det debiterade belop
pet eller del diirav. avräkmis do1:k 
frivillig betalning i första hand på 
det obetalda beloppet. sedan detta 
omräknats enligt .f]iirde stycket. 
Vid denna avräkning tillgodoriiknas 
ej någon förhöjning enligt första 
stycket eller enligt hestiimml'iser 
som ai·ses i andra stycket. 

Det obetalda beloppet multipliceras med det regleringstal som fastställts 
i slutet av det avgiftsår för vilket det obetalda beloppet påförts den återbe
talningsskyldige. Det belopp som därvid erhålles multipliceras i sin tur 
med det regleringstal som fastställts under n~irmast följande avgiftsår. 
Motsvarande sker för va1:je påföljande avgiftsår till och med avgiftsåret 
närmast före det under vilket den frivilliga återbetalningen sker. 

69 * 
Extra avgift beräknas på följande sätt. Det obetalda belopp i fråga om 

vilket beslut om debitering fö1fallit enligt 66 * multipliceras först med det 
regkringstal som faststiillts i slutet av det avgiftsår för vilket beloppet 
debiterats den återbetalningsskyldige. Det belopp som därvid erh~llles 

multipliceras i sin tur med det regleringstal som fastställts under niirmast 
följande avgiftsår. Motsvarande sker för varje följande avgiftsår till och 
med året närmast före det under vilket den återbctalningsskyldige fyller 65 
år eller. i fråga om återbetalningsskyldig som avlidit före det år när han 
skulle ha fyllt 65 år. avgiftsåret två år före det under vilket han avlidit. · 

Vid multiplikation enligt första 
stycket för visst avgiftsår medräk
nas ej sådant belopp som på grund 
av frivillig återbetalning under tidi
gare avgiftsår avräknats enligt 57 * 
andra och tredje styckena. 

Vid multiplikation enligt första 
stycket för visst avgiftsår medräk
nas ej sådant belopp som på grund 
av frivillig återbetalning under tidi
gare avgiftsår avräknats enligt 57 * 
trec(ie och .Oiirde styckena. 

Extra avgift får icke i något fall överstiga återbctalningsbeloppet vid 
närmast föregående års utgång. 

85 * 
Belopp som någon är berättigad att återfå enligt 74 eller 75 ** men som 

enligt 76 * ej återbäres på grund av att viss avgift ej erlagts räknas som 
avbetalning på den obetalda avgiften. 
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Nul'arande lydelse 

Sådant överskjutande helopp 
som avses i 74 * första stycket och 
som ej återbäres på grund av att 
den :itcrbetalningsskyldige ej begär 
det jämställes med slutlig. avgift för 
året. Bestämmelserna i 57 * första 
stycket iiger diirl'id l'.i tillämpning. 

5 

Föreslagen lydelse 

Sådant överskjutande belopp 
som avses i 74 * första stycket och 
som ej återbäres på grund av att 
den återbetalningsskyldige ej begär 
det jämställes med slutlig avgift för 
året. Bestämmelserna i 57 * första 
stycket eller de bestämmelser som. 
al'ses i 57 §andra stycket skall diir-
1·id ej tillämpas. 

Denna lag träder i kraft den l juli 1983. 

+1 Riksdagen 1982/fl.3. I sam/. Nr 129 
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UTBILDN INGSDEPARTEMENTET 
Utdrag 
PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 

. 1983-03-17 

6 

Närrnrande: statsministern Palme. ordförande, och statsråden I. Carlsson, 

Lundkvist, Feldt, Sigurdsen, Gustafsson, Leijon, Hjelm-Wallen, Peter

son, Andersson. Rainer. Bosfröm, Bodström, Göransson, Gradin, Dahl, 

R. Carlsson. Holmberg, Hellström 

Föredragande: statsrådet Hjelm-Wallen 

Proposition om vissa studiesociala frågor (hälsovård för högskolestuderande, 

gymnasieelevers resor och återbetalning av studiemedel). 

I. Inledning 

Hälso- och sjukvård samt motionsidrott för de studerande inom statlig 

högskoleutbildning anordnas i dag med utgångspunkt i riksdagens beslut år 

1967 (prop. 1967: 48, SU 1967: 96, rskr 1967: 220). Under de femton år som 

förflutit sedan studerandehälsovården och motionsidrotten fick sin nuva

rande utformning har förutsättningarna för verksamheten förändrats: bl. a. 
har nya studievägar och studerandegrupper tillkommit. Under samma 

period har flera olika utredningar om studerandehälsovård och motions

idrott för studerande gjorts. Dessa har dock inte lett till några beslut om 

mer betydande förändringar av verksamheten. 
Med stöd av regeringens bemyndigande den 20 december 1979 tillkallade 

min företrädare den 30 april 1980 en särskild utredare' (U 1980:03) med 

uppgift att lägga fram förslag om den framtida utformningen av hälso- och 

sjukvården och motionsidrotten för de studerande med utgångspunkt i 

tidigare framlagda förslag i frågan. Utredningens betänkande (Os U 

1982: 12) Hälsovård för högskolestuderande avlämnades i augusti 1982. 

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av socialstyrelsen. 

riksförsiikringsverket !RFV). universitets- och högskoleämbetet (UHÄ), 

Landstingsförbundet och Stiftelsen Statshälsan. Sveriges Förenade Stu

dentkårer <SFS) har inkommit med en särskild skrivelse. 

Till protokollet i detta ärende bör fogas dels ett utdrag ur utredningens 

betänkande som hilaga I. dels en förteckning över remissinstanserna och 

en sammanställning av remissyttrandena som bilaga 2. Beträffande bak-

1 Departementsrådet Lars Ekholm. 
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grund. nuvarande förhållanden samt utredningens niirmare överväganden 

hänvisas till betänkandet. 

l prop. 1982/83: 100 (bil. 10 s. 624) har regeringen föreslagit riksdagen 

att, i avvaktan på _särskild proposition i ämnet. till Bidrag till hälso- och 

sjuk vård för ~tuderande för budgetåret 1983/84 beräkna ett förslagsanslag 

av 5 720 000 kr. Jag anhåller att nu få ta upp dessa frågor. I de frågor som 

rör dels Sveriges lantbruksuniversitct. dels motionsidrott för studerande 

har jag samrått med chefen för jordbruksdepartementet. När det gäller 

vissa anslagsfrågor har jag också samrått med chefen för socialdeparte

mentet. 

I detta sammanhang tar jag också upp två frågor som rör studie hjälp och 

studiemedel. Beträffande studiehjälpcn har utbildningsdepartemcntelutar

betat ett förslag till ändrade bestämmelser för ersiittning för gymnasie

elevernas resor. Förslaget har utarbetats i nära samråd med Svenska 

kommunförbundet och Landstingsförbundet. 

I 1983 års budgetproposition aviserades ett förslag om rabatt för studie

medelstagare som gör högre inbetalningar av återbetalningspliktiga studie

medel än de fastställda. Ett sådant förslag har nu också utarbetats inom 

utbildningsdepartementct. 

2. Föredragandens överväganden 

2.1 Studerandehälsovården 

2. I. I. Bakgrund och a/1111iin moti1·ering 

Vid flertalet statliga högskoleenheter finns i dag en mer eller mindre 

väl utbyggd studerandehälsovård. På de större högskoleorterna finns också 

en organiserad motionsidrott för studerande. Verksamheten drivs. i de 

studeramks egen regi. Statsbidrag täcker ca hälften av kostnaderna. me

dan resten finansieras genom bidrag från studeramleorganisatiom:rna och 

genom avgifter. Landstingskommuner och kommuner bidrar med en mind

re del. 

Praktiskt tagit alla studerande inom den kommunala delen av högskolan 

omfattas av skolhälsovården. Huvudmannaskapet för skolhälsovården är 

knutet till huvudmannaskapet för utbildningen och den finansieras i sin 

helhet av huvudmannen. Verksamheten har på senare år alltmer inriktats 

mot psykisk hälsovård, rådgivning och kurativ verksamhet. Skolhälsovår

den behandlades senast i prop. 1981/82: 97 om hälso- och sjukvårdslag 

m. m .. där inga mera väsentliga förändringar i verksamheten föreslogs. 

Studerandehälsovården inom den statliga delen av högskolan liksom 

motionsidrotten för studerande fick sin nuvarande principiella utformning 

genom ett riksdagsbeslut år 1967 (prop. 1967:48. SU 1967:96. rskr 

1967: 220). En viktig utgångspunkt för riksdagsbeslutet var att de studeran-
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de skulle tillförsiikras samma möjligheter till .hälso- och sjukvård som 

övriga medborgare. I första hand skulle verksamheten inriktas pa psykiska 

och psykosomatiska åkommor. som kunde ha samband med den speciella 

miljö de studerande vistas i. Motionsidrotten betraktades som en viktig del 

av den förebyggande hälsovården. 

I början av 1970-talet utreddes studerandehälsovården av studerande

hiilsovårdsutredningcn. Denna hävdade i sitt betänkande (SOU 1975: 7) 

Framtida studerandehälsovård att hälsovården i alltför hög utsträckning 

var inriktad mot somatisk sjukvård. Utredningen föreslog att den offentliga 

hälso- och sjukvården i ett längre tidsperspektiv skulle ta över ansvaret för 

de studerandes behov av såväl akut som icke-akut somatisk oc_h psykiat

risk sjukdrd. Studerandehälsovården borde enligt utredningen finnas kvar 

men inriktas mot att främja de studerandes psykiska hälsa och arbeta med 

förebyggande hälsovård. Utredningen föreslog ett statligt huvudmanna

skap för verksamheten och inriittande av en studiesocial nämnd på varje 

högskoleort. 

Studerandehälsovårdsutredningens betänkande ledde inte till någon pro

position till riksdagen. Orsakerna var flera: högskolereformen var under 

genomförande, frågan om obligatoriskt medlemskap i studerandesam

manslutning låg under utredning. skolhälsovårdsfrågorna var också före

mål för utredning. 

Vid slutet av 1970-talei var högskolereformen helt genomförd och obli

gatoriefrågan på väg alt få en mer permanent lösning. Eftersom studcran

dchälsovårdsutredningen. mot bakgrund av de senaste årens snabba ut

veckling. nu var del vis inaktuell. tillkallade min företrädare. efter regering

ens bemyndigande. i april I 980 en särskild utredare med uppgift alt med 

utgängspunkt i tidigare utredningsförslag och rcmissynpunkter se över 

studerandehälsovården och motionsidrotten. 

Det iir detta utrcdningsarbete som resulterat i betänkandet Hälsovård 

för högskolestuderande, Förslag om hälsovård och motions idrott. och som 

nu ligger till grund för mitt förslag till proposition. 

Utredningen har arbetat i nära kontakt med de olika intressenterna, 

framför allt Sveriges Förenade Studentkårer !SFSl. som i väsentliga frågor 

står bakom de framlagda förslagen. Under hand har utredningen berett 

berörda personalorganisationer och samtliga högskoleenheter tillfälle att ta 

del av förslagen och avge yttranden. Dessa yttranden redovisas i betänkan

det lse betänkandet bil. 2 och bil. 3). Betänkandet har remissbehandlats. 

Yttranden har därvid avgivits av berörda statliga myndigheter och av 

Landstingsförhundct. Deras synpunkter framgår av den bilagda rcmissam

manställningen. SFS har inkommit med en särskild skrivelse. · 

En stor majoritet av de instanser som har lämnat synpunkter är i allt 

väsentligt positiva till och tillstyrker utredningens förslag. 

Flera skäl gör det angeläget att nu fatta beslut i frågan om hur hälsovår

den för de studerande inom högskolan bör utformas. Den nuvarande 
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studerandehälsovården har. trots uttalandena i 1967 års riksdagsbeslut. i 

alltför hög grad inriktats mot somatisk och psykiatrisk sjuk värd. Samtidigt 

har behovet av sådan vård speciellt för studerandegrupperna minskat i takt 

med den offentliga hälso- och sjukvårdens utveckling och det förbättrade 

utomlänsavtalet. 

Utbyggnaden av högskoleutbildningen utanför universitetsorterna har 

medfört att en relativt stor grupp studerande saknar tillgång till en särskild 

studerandehälsovård. Nuvarande statsbidragssystem är inte avpassat till 

den nya situationen inom högskolan. Stor enighet råder också kring de 

förslag till ändrad inriktning av studerandehälsovården som lagts fram. 

Jag behandlar i det följande utredningens olika förslag under huvudrubri

kerna inriktning, organisation. finansiering och genomförande. 

2.1.2 Inriktning 

DEPARTEMENTSFÖRSLAGET 

Tyngdpunkten inom studerandehälsovården bör ligga på förebyggande. 

sociala och kurativa insatser. De studerandes behov av somatisk och 

psykiatrisk sjukvård bör huvudsakligen tillgodoses inom ramen för den· 

offentliga hälso- och sjukvården. 

Motionsidrotten är en viktig del av den förebyggande hälsovården. 

Utredningens förslag 

Överensstämmer med departementsförslaget (se betänkandets. 64-72). 

Remissinstanserna 

Samtliga remissinstanser tillstyrker utredningens förslag !se bil. 2, s. 35). 

Skäl för departementsförslaget och vissa kommentarer till detta 

Hälso- och sjukvdrd 

Redan i dag svarar berörda landstingskoinmuner och kommuner för 

merparten av de högskolestuderandes sjukvård. Utbyggnaden av primär

vården har förbättrat möjligheterna för hälso- och sjukvårdshuvudmännen 

att ta ett ansvar också för de studerande. Jag vill också erinra om att 1982 

års utomlänsavtal särskilt uppmärksammar de studerandes situation. 

Utomlänsavtalet är tillämpligt i de fall den studerande bereds vård på 
. ' . 

studieorten utan att vara mantalsskriven där. Avtalet omfattar såväl öppen 

som sluten vård. Sjukvårdshuvudmännen är också införstådda med en 

utveckling som innebär att den offentliga sjukvården successivt övertar 

ansvaret för huvuddelen av den sjukvård som i dag ges i studerandehälso

vårdens regi. Däremot visar utredningen att det. utöver den hälso- och 

sjukvård som samhället kan erbjuda, finns ·behov av en särskild studeran-
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dehiilsovård. in~iktad på att främja de studerandes hälsa i den speciella 
miljö som högskolan utgör. 

Jag delar utredningens uppfattning att en särskild studerandehälsovård 

behövs och i första hand bör inriktas mot förebyggande hälsovård och mot 

sociala och kurativa insatser. Den bör således inte vara en ersiittning för. 

utan ett komplement till, den offentliga hälso- och sjukvården. 

I enlighet med utredningens förslag bör verksan,1heten bygga på - för

utom läkare - i första hand kuratorer och sjuksköterskor. Det kan ocksä 

vara lämpligt att i ökad utsträckning knyta andra personalkategorier. t. ex. 

psykologer och sjukgymnaster. till verksamheten. )ag anser emellertid i 

likhet med utredningen att lokala förutsättningar och skiftande behov bör 

få bestämma personalsammansättningen på den enskilda högskoleorten. 

Utredningen framhåller vikten av en bättre samordning mellan olika 

insatser inom det studiesociala området. t. ex. studievägledning. studie

stöd och företagshälsovård. Vidare menar utredningen att en mer ända

målsenlig gränsdragning mellan studerandehälsovården och den offentliga 

sjukvården ställer ökade krav på samverkan mellan de båda områdena. I 

dessa avseenden delar jag helt utredningens synpunkter. .Det ökade enga

gemang i verksamheten från högskoleenheternas sida. som jag nu föres.lår. 

bör kunna bidra till en önskvärd utveckling. 

Jag delar utredningens uppfattning att motionsidrotten utgör en viktig 

del av den förebyggande hälsovården. Det bör vara en lokal angelägenhet 

att avgöra på vilket sätt motionsidrotten lämpligen samordnas med övrig 

hälsovård. 

2. I .3. S t11dera11clehii/.1·m ·årcle11.1· organisation 

DEPARTEMENTSFÖRSLAGET 

De studerande behåller ansvar och huvudmannaskap för studerandehäl

sovård och motionsidrott. Statsbidrag för studerandehälsovård utgår un

der vissa förutsättningar. Bidraget beslutas av den s'tatliga högskoleenhe

ten på högskoleorten. På de orter där det finns mer än en högskoleenhet. 

beslutas bidragen av den enhet regeringen bestämmer. För att statsbidrag 

skall utgå krävs att berörd högskoleenhet sluter. ett avtal med en studeran

dekår eller en sammanslutning av s_tuderandekårer om hälsovårdens när

mare inriktning och omfattning. De studerande. som tillhör en studerande

kår som omfattas av ett sådant avtal. blir berättigade att få del av hälsovår- . 

den på de villkor som anges i avtalet. 

Den studerandehälsovård som i dag bedrivs 'i statlig regi vid vissa hög

skolor bör avvecklas i den takt som motsvarande vård kan erbjudas genom 

studerandekårerna. 

Skolhälsovården inom den kommu_nala delen av högskolan bibehålls 

oförändrad. 

De studerande vid vissa enskilda läroanstalter som i dag har tillgång till 
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studerandehälsovård bör även i fortsiittningen kunna få statsbidrag till 

sådan verksamhet. 

Universitets- och högskoleämbetet (UHÄl blir central myndighet för all 

studerandehälsovård. 

Utredningens förslag 

Utredningen föreslår - vad gäller den statliga delen av högskolan - ett 

statligt huvudmannaskap för de studerandes hälsovård inkl. motionsidrott. 

En studiesocial nämnd föreslås inrättas på varje ort där det finns en eller 

flera statliga högskoleenheter. De studerande föreslås få majoritet i nämn

den. Den studiesociala nämnden skall antingen själv kunna driva verksam

heten eller överlåta driften på annan. Nämnden skall även vara rådgivande 

organ till högskolestyrelserna i studiesociala frågor. I övriga delar överens

stämmer utredningens förslag med departementsförslaget <se betänkandet 

s. 73-100). 

Remissinstanserna 

Remissinstanserna tillstyrker utredningens förslag om ett statligt huvud

mannaskap och inrättande av studiesociala nämnder. 

SFS förordar emellertid en lösning med bibehållet studerandehuvud

mannaskap på de större högskoleorterna och ett statligt huvudmannaskap 

på de mindre. 

Niir det gäller motionsidrotten har Riksidrottsförbundet genom sin ex

pert i utredningen i ett särskilt yttrande tagit avstånd från utredningens 

förslag om ett organisatoriskt inlemmande i hälsovården. 

Skäl för departementsförslaget och vissa kommentarer till detta 

Ans1·arsfi·åg11r 

Redan den tidigare studerandehälsovårdsutredningen föreslog i sitt be

tänkande Framtida studerandehälsovård. att huvudmannaskapet för stu
derandehälsovården skulle föras över till läroanstalterna. Den nu aktuella 

utredningen har kommit fram till samma lösning och föreslår således att 

det övergripande ansvaret för studerandehälsovården och motionsidrotten 

förs över till högskoleenheterna. 

Trots detta föreslår jag nu av .flera skäl att de studerande genom sina 

sammanslutning<ff får behålla ansvaret för organisation och drift av stude- . 

randehälsovård och motionsidrott. 

Det finns anledning att, i det mycket kärva ekonomiska läge som f. n. 

rader. vara mycket restriktiv när det gäller nya statliga åtaganden. Stude

randehälsovården är dessutom en verksamhet som de studerande själva 

har byggt upp och i en rad av år skött på ett utmärkt sätt. 

När det nu aktuella förslaget om hälsovårdens framtida organisation 
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lades fram hade inte heller obligatoriefrågan fått någon mer permanent 

lösning. Efter riksdagens beslut med anledning av proposition ( 1982/83: 27) 

om obligatoriskt medlemsskap i studerandesammanslutningar ( UbU 

1982/83: 9. rskr 1982/83: 62) skall alla studerande vid samtliga högskoleen

heter ha obligatoriskt medlemskap i studerandesammanslutning. Den bas 

detta ger studerandekårernas verksamhet är en viktig förutsättning för mitt 

förslag att kårerna skall ges fortsatt förtroende att organisera hälsovård för 

sina medlemmar. 

Samtidigt visar utredningen att det kan finnas anledning för staten aft 

spela en mer aktiv roll när det gäller att tillse att verksamheten får den 

inriktning som motiverar att statsbidrag skall utgå. Jag föreslår mot den 

bakgrunden att högskoleenheterna. utan. att överta huvudmannaskap eller 

driftsansvar. skall få uppgiften att besluta om statsbidrag till .verksamhe

ten. 
En förutsättning för statsbidrag till en studerandekår bör vara att kår~n 

har slutit ett avtal med en högskoleenhet om vissa förutsättningar beträf

fande t. ex. hälsovårdens inriktning och omfattning och de studerandes 

tillgång till vård_en. I samband med ingåendet av avtal får då staten genom 

högskoleenheterna en betydelsefull möjlighet att påverka verksamheten i 

enlighet med statsmakternas intentioner. 

I sina motiveringar för ett statligt huvudmannaskap ·har utredningen 

framhållit att ett sammanhållet ansvar för högskolemyndigheterna bör leda 

till en bättre samverkan med företagshälsovården vid högskoleenheterna 

och en bättre samordning med pedagogiska. studie- och yrkesvägledande 

och andra studiesociala frågor för vilka· högskolan har ett direkt ansvar. 
Genom mina förslag rörande högskoleenheternas befattning med studeran
dehälsovårdsfrågorna kan enligt min mening sådana fördelar uppnås utan 

att staten övertar det direkta huvudmannas.kapet. 

Ett problem som utredningen aktualiserar är att många mindre högskole

orter i dag helt saknar studerandehälsovård. På sådana orter skulle ett 
statligt huvudmannaskap enligt utredningens förmenande garantera att 

verksamhet kommer till stånd och får en större stabilitet. Jag delar utred

ningens uppfattning att studerande på alla högskoleorter i landet bör få 

tillgång till studerandehälsovård. Statsbidrag kommer också enligt mina 

förslag att kunna utgå till studerandekårer på samtliga högskoleorter: Jag 

återkommer senare till denna fråga. På de orter där studerandekårerna 

åtminstone i ett övergångsskede kan vara små och svaga förutsätter jag att 

resp. högskoleenhet genom sin möjlighet att sluta·avtal i studerandehälso

vårdsfrågor medverkar till att verksamhet kommer till stånd. Det bör 

också vara möjligt för studerandekårerna på de stora högsk~leorterna med 

en väl utbyggd verksamhet att bistå de mindre kårerna när det gäller att få 

igång verksamhet. 
I Stockholm och Göteborg finns mer än en högskoleenhet. I Uppsala och 

Umeå finns. utöver resp. universitet. en del av Sveriges lantbruksuniversi-
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tet. Lantbruksuniversitetct har rcrmanent verksamhet också på andra 

orter. Jag anser det lämrligt att en högskoleenhet på varje ort beslutar om 

statsbidrag och därmed också blir den myndighet som sluter avtal med 

berörda studerandekårer. Det bör ankomma rå regeringen att utse dessa 

högskolt:enheter liksom att meddela närmare föreskrifter om till vilken 

högskoleenhets ansvarsområde studerande utanför högskoleorterna skall 

htinföras. Jag förutsätter att den enhet som utses vid behov samr~tdcr mt:d 

övriga berörda högskoleenheter. .lag anser det inte nödvändigt att närmare 

reglera formerna för ett sådant samdtd. 

Vid vissa statliga utbildningar. t. ex. lärarutbildningar och sjöbefälsut

bildningar. finns i dag en studerandehälsovård i statlig regi som bekostas 

tHm berörda sektorsanslag. Denna verksamhet bör avvecklas när stude

randesammanslutningarna kan erbjuda samma vård . .lag avser ·att i annat 

sammanhang föreslå regeringen att uppdra åt UHÄ att vidta de åtgiirder 

som behövs. 

011!/(11 t11 ing 

Förslagen om studerandehälsovårdens framtid förutsätter att staten inte 

bidrar med större anslag än vad som är fallet i dag. De studerande själva 

måste således. för att ambitionsnivån i verksamheten skall bibehållas. 

bidra i minst samma utsträckning som nu. 

Utredningen har föreslagit att studerandehälsovården skall omfatta 

samtliga studerande inom den statliga delen av högskolan. oberoende av 

utbildning och studieort. Jag har nyss berört denna fråga och. vill här 

ytterligare belysa den. Jag är tveksam om studerandehälsovården måste 

omfatta samtliga studerande. SFS har i ett särskilt yttrande över utredning

ens förslag pårekat vissa rroblem i sammanhanget. SFS har också i en 

siirskild skrivelse till regeringen ytterligare understrukit dessa problem. 

Pil en ort kan den situationen uppstil att en mnjoritet av studerandek~1-

rerna beslutar om en uttaxering till studerandehälsovården via kåravgifter. 

medan nftgon eller några kärer ställer sig utanför. Studerande inom samtli

ga kilrer skulle emellertid enligt utredningens förslag ändå ha samma· 

tillgång till hiilsovård. Vidare förutsätter riksdagens beslut med anledning 

av rropositionen om obligatoriskt medlemskap i studerandesammanslut

ningar att vissa studerande. som inte kan.förväntas utnyttja olika tyrer av 

service. skall ha rartiellt medlemskap i studerandekår och betala en ned

satt avgift. Det gäller t. ex. studerande i distansundervisning. Hälsovi:irden 

är ett exemrcl på just den typ av service som avses i detta sammanhang. 

Mot bakgrund av dessa förhållanden anser jag att den bästa lösningen är 

att i de avtal som skall slutas mellan högskoleenheterna och berörda 

studerandekårer bestäms vilka studerande som skall ha tillgång till hälso

vården. Eftersom avtalet dessutom anger hälsovårdens inriktning och om

fattning åtar sig en studerandekår att själv bidra till verksamheten· i sådan 

omfattning att denna får den kvalitet som förutsätts i avtalet. 
7 2 Riksdagen 1982183. I sam/. Nr 129 
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Dr(ft 

Eftersom ansvaret för studerandehälsovården och motionsidrotten kom

mer att ligga kvar hos de studerande. ankommer det på studerandekårerna 

att själva. inom ramen för de villkor som uppställs för statsbidraget. 

bestämma i vilken form de vill driva verksamheten. Hit hör att pröva 

formerna för samverkan mellan motionsidrottcn och hälsovårdsverksam

heten i övrigt. 

Den kommunala delen m· högskolan 

Sammanlagt ca 15 000 studerande inom den kommunala högskoleutbild

ningen får i dag sin hälsovård tillgodosedd genom skolhälsovårdens för

sorg. I likhet med utredningen finner jag att denna verksamhet fungerar väl 

och ser iriga skäl att föreslå någon ändring beträffande dess organisation. 

Däremot anser jag att det finns anledning att ta fasta på utredningens 

förslag om en förbättrad samverkan i hälsovården mellan de statliga och 

kommunala delarna av högskolan. Jag ser det också som angeläget att 

motionsidrott för berörda studerande successivt utvecklas. I båda de nu 

nämnda avseendena förutsätter jag att berörda myndigheter tar de initiativ 

som behövs. 

Tillsynsmyndighet 

Det centrala myndighetsansvaret för skolhälsovården. studerandehälso

vården och motionsidrotten är i dag splittrat på skolöverstyrelsen ( SÖ) och 

socialstyrelsen. Riksidrottsförbundet har petitaansvar för motionsidrotten. 

Jag föreslä~ nu i enlighet med utredningens förslag att U HÄ blir central 
myndighet för den samlade hälsovårdande verksamheten och således tar 

över de uppgifter som i dag ligger på socialstyrelsen och SÖ. Mot bakgrund 

av socialstyrelsens övergripande ansvar för all hälso- och sjukvård bör 

styrelsen även i fortsättningen ha en möjlighet att påverka innehållet i och 

utformningen av hälsovården för de studerande. UHÄ bör därför samråda 
med socialstyrelsen när det gäller planering m. m. Jag utgår också ifrån att 

SÖ ställer sin kompetens till förfogande och i mån av behov biträder UHÄ 

i frågor som rör studerandehälsovården inom den kommunala delen av 

högskolan. 

Riksidrottsförbundet har ett övergripande ansvar för all inom förbundet 

organiserad idrott. bl. a. studerandeidrotten.· Förbundet bör ocksft i fort

sättningen kunna påverka omfattningen och inriktningen av motionsidrot

ten för de studerande. Jag föreslår därför ingen ändring av nuvarande 

ordning. 

2. I .4. Finansiering 

DEPARTEMENTSFÖRSLAGET 
Ett nytt reservationsanslag för studerandehälsovård bör inrättas under 

utbildningsdepartementets huvudtitel. littera G. Studiestöd m. m. Anslaget 
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ersätter det nuvarande anslaget Bidrag till hälso- och sjukvård för stude

rande. Till anslaget förs även medel från anslaget Bidrag till sjukförsäk

ringen under socialdepartementets huvudtitel. 

Ur anslaget skall medel utgå för studerandehälsovård på samtliga berör

da orter. Medlen fördelas på berörda högskolt~enheter i huvudsak med 

hänsyn till antalet studerande på resp. ort. Anslag till motionsidrott för 

studerande utg[ir liksom i dag ur anslaget Stöd till idrotten under jord

bruksdepartementets huvudtitel. 

Ctredningens förslag 

Överenstämmer med departementsförslaget .i de delar som rör hälso

vård. Utredningen har härutöver föreslagit att anslaget skall omfatta även 

medel för motionsidrott. 

Remissinstanserna 

Remissinstanserna har inga invändningar mot-utredningens förslag. 

Skäl för departementsförslaget och vissa kommentarer till detta 

De statliga bidragen till studerandehälsovården och motionsidrotten är i 

dag splittrade på flera anslag och huvudtitlar. Ersättning för läkarvård 

utgår ur anslaget Bidrag till sjukförsäkringen under socialdepartementets 

huvudtitel. Vidare utgår medel ur anslaget Bidrag till hälso- och sjukvård 

för studerande och ur vissa högskoleanslag under utbildningsdepartemen

tets huvudtitel. Slutligen utgår medel till motionsidrotten ur anslaget Stöd 

till idrotten under jordbruksdepartementets huvudtitel. 
Sammanlagt utgick budgetäret 1980/81 ca_8.5 milj. kr. i statliga anslag till 

studerandehälsovården och motionsidrotten. Härtill kom de studerandes 

egna bidrag som uppgick till ca 6 milj. kr. och bidrag från kommuner och 

landstingskommuncr på ca I, I milj. kr. 

Anslagens fördelning på de olika berörda orterna finns redovisade i 

utredningens betänkande (se bil. I s. 32). 

Verksamheten har olika omfattning på olika orter. På några orter saknas 

studerandehälsovård helt. Utredningen räknar med att ca 16000 studeran

de inom den statliga delen av högskolan står utanför hälsovårdsorganisa

tionen. Enligt mina förslag bör flertalet av dessa studerande nu via sina 

studerandekårer få del av verksamheten. 

r likhet med utredningen förutsätter jag att de studerande även i fortsätt

ningen skall bidra till verksamheten och vill här erinra om vad jag nyss har 

anfört om studerandehälsovårdens omfattning. Vidare utgår jag ifrån att 

landstingskommunerna och kommunerna skall ha samma intresse som 

hittills av att bidra till verksamheten. 
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När jag nu föreslar en ändrad inriktning för studerandehiilsovården iir 

det naturligt att ocksii föreslå att bidragen till verksamheten samlas under 

ett anslag. Formerna för att finansiera verksamheten bör bidra till att 

utveckla hälsovården i överenstämmelse med de uppstiillda målen. Så är i 

dag inte fallet med ersättningen från försiikringskassan. Ersättningen står 

nämligen i direkt proportion till omfattningen av de sjukvårdande insatser

na. 

Det nya anslaget för studerandehälsovård bör inte inriittas förrän de 

föreslagna förändringarna beträffande inriktning och organisation iir ge

nomförda. Jag återkommer till den frfigan i samband med att jag behandlar 

genomförandet av mina förslag. 

I samband med överförandet av medel från Bidrag till sjukförsäkringen 

bör möjligheterna för de av studerandeorganisationerna drivna läkarmot

tagningarna att erhålla ersättning frän försäkringskassan enligt hestämmel

serna om annan läkarvärd i läkarvårdstaxan ( 1974: 699) upphöra. 

Det nya anslaget bör disponeras av U HÄ och fördelas på de berörda 

högskoleenheterna. Fördelningen bör göras med huvudsaklig hänsyn till 

antalet studerande på va1:ie ort. I ett inledningsskede är det emellertid 

ni.\dviindigt att också ta hiimyn till nuvarande utbyggnadsgrad och olika 

förhällanden i övrigt. 

2. I .5. Gcnomfiirl111dc 

DEPARTEMENTSFÖRSLAGET 

Statsbidrag enligt den nya ordningen hör första gången utgå budgetåret 

1985/86. Li HÄ skall vara central myndighet för studerandehälsovården 

fr. o. m den I juli 1984. 

l!trcdningens förslag 

Utredningen har föreslagit att de studiesociala niimnderna inrättas den I 

juli 1983 och att UHÄ blir tillsynsmyndighet vid samma tidpunkt. 

Remissinstanserna 

Inga invändningar anförs mot utredningens förslag. 

Skäl för dcpartementsförslagct och vissa kommentarer till detta 

Mina hiir framlagda förslag om nytt statsbidragssystem för studerande

hälsovärden hör kunna genomföras så att den nya ordningen fungerar från 

budget<'trct 1985/86. När det gäller den ändrade inriktningen på verksamhe

ten kan det bli nödvändigt med en något längre övergångstid. Det kommer 

säkert od.sä att ta en viss tid att få till stånd verksamhet på de orter där 

sådan saknas i dag. Jag riiknar emellertid med att de övergångsproblem 
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som kan komma att uppstå skall gå att lösa inom ramen för de närmare 

bestämmelser för verksamheten. som jag senare avser att föreslä regering

en att utförda. 

2.2 Gymnasieelevernas resor 

Bakgrund och allmiin motivering 

Studiehjälpssystemet infördes efter riksdagsbeslut år 1964. Inom ramen 

för systemet utgår bl. a. kostnadsersättning i form av resctillägg till elever i 

gymnasial utbildning som gör dagliga resor mellan hemmet m:h skolan. 

Ersättningen har förmen av ett tillägg till studiebidraget och utgår enligt 

särskilda regler som bl. a. innehåller krav p~1 resväg av viss längd. Bidraget 

motiverades i betänkandet <SOU 1963: 48) Bättre studie hjälp bl. a. med 

behovet av att främja mer likvärdiga utbildningsmöjligheter för ungdom i 

glesbygd och mindre tätorter. Resetilläggen iir maximerade och admini

streras av skolförvaltningarna. som rekvirerar ersättning för utgivna be

lopp från centrala studiestödsnämnden <CSN ). CSN utfärdar också före

skrifter om hur bestämmelserna om resetillägg i studiestödslagen 

11973:349! och studiestödsförordningen ( 1973:418) bör tilliimpas. Tillägg 

betalas ut till eleven (eller målsman) som själv planerar sitt resande. löser 

biljett osv. Trafikplanering speciellt inriktad på att tillgodose elevernas 

behov av resemöjligheter förutsätts inte i systemet. Detta torde vara en 

bidragande orsak till att den kollektivtrafikservice eleverna kan utnyttja 

varierar högst avsevärt. 

Andelen elever med resetillägg är ca hälften av samtliga studiehjälpsbe

riittigade elever. Detta innebär att omkring 146000 elever kan beräknas få 

resetilliigg under läsåret 1983/84. 

Genom tillkomsten av länshuvudmän enligt lagen ( 1978: 438) om huvud

mannaskap för viss kollektivtrafik har förutsättningarna för planaing av 

elevernas resor till och från skolan föriindrats. I några län har detta med

fört att huvudmän och skolförvaltningar har tagit på sig ett ansvar för att 

planera och anordna reseservice. De bestämmelser som i dag reglerar 

resetilläggen iir emellertid inte anpassade till ett sådant system. I dessa liin 

har därför ett byråkratiskt system byggts upp bl. a. för att via fullmakt från 

hidragsmottagarna föra över resetilläggen till länshuvudmannen. Från ele

vernas synpunkt har fördelarna varit betydande: de slipper göra kontantut

liigg för biljettinköp. får färdbevis som är giltiga under hela skoläret, osv. 

Förslag om förändring av den ekonomiska ersiittningen för elevernas 

resekostnader har framförts i en rad olika sammanhang. Studiestödsutred

ningen skisserade i betiinkandet ISOU 1977: 31) Studiestöd Alternativa 

utvecklingslinjcr ett förslag om överförande av ansvaret för elevresorna till 

kommunerna. Flertalet remissinstanser uttalade sig positivt om detta för

slag, men bl. a. Svenska kommunförbundet framhöll att kommunerna vid 

ett överförande måste kompenseras för de ökade kostnaderna. Utredning-
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en utvecklade sitt förslag i promemorian IDs U 1978: 15) Gymnasieskoleel· 

vernas resor m:h inackordering. 

CSN framförde förslag om förändringar av resetilläggen bl. a. i sin an

slagsframställning för budgetåret 1979/80. Nämnden föreslog då bl. a. att 

eleverna i stället för schabloniserad ersättning. skulle fä ersättning för sina 

faktiska resekostnader. 

Kommun- och landstingsförbunden framlade den 27 maj 1982 i en ge

mensam skrivelse till utbildningsdepartementet förslag om förändringar av 

stadganden i studiestödsförordningen (1973: 418). som reglerar resetilläg

gen. 

Utgångspunkten för de förslag till förändringar som framförts från olika 

httll har varit att de nu gällande reglerna skapat administrativa problem och 

varit svåra att tillämpa. 

Mot denna bakgrund är jag nu beredd att föreslå ett förändrat system för 

ekonomisk ersiittning för gymnasieskolcelcvernas resor. En utgångspunkt 

för förslaget är att kostnadsfördelningen mellan staten och kommunsek

torn skall förbli oförändrad. En annan utgångspunkt är att elevernas rese

möjligheter inte får försämras. 

DEPARTEMENTSFÖRSLAGET 

De medel som i 1983 års budgetproposition beräknats för resctillägg 

under anslaget Studiehjälp m. m. omvandlas till ett riktat statsbidrag till 

länshuvudmännen. 

CSN fördelar dessa medel - med undantag av vad som beräknas åtgå i 

ersättning (ör resekostnader till svenska elever som studerar i utlandet -
till länshuvudmännen. som lämnar nämnden nödvändigt underlag för den

na fördelning. Framställning om medel för kommande budgetars statsbi

drag görs av CSN. En årlig kostnadsprövning bör liksom hittills ske. 

För att få tillgång till statsbidraget :itar sig länshuvudmännen att ansvara 

för de dagliga resorna till och från skolan för de studichjälpsberättigade 

elever som har sin skolg:lng.förlagd till resp. huvudmans område. 

Ersättning för resekostnader till gymnasieelever som är svenska med

borgare och studerar utomlands skall även fortsättningsvis kunna utgå 

enligt särskilda regler som fastställs av regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer. Dessa ärenden bör även fortsättningsvis handläg

gas hos CSN. Medel för denna verksamhet ingår för budgetåret 1983/84 i 

den summa som beräknats för resetillägg i 1983 års budgetproposition. 

Skäl för departementsförslaget och vissa kommentarer till detta 

Fr. o. m. den 1 juli 1983 kommer länshuvudmän för den lokala och 

regionala kollektivtrafiken att finnas i samtliga län. Kommunerna och 

landstingskommunen i resp. län svarar för länshuvudmännens verksamhet 

som kan drivas som kommunalförbund eller i form av aktiebolag där 
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samtliga aktier ägs av landstingskommunen och kommunerna. Uinsbola

gens tillkomst förbättrar förutsättningarna för att planera och genomföra 

kollektivtrafik så att den tillgodoser elevernas behov av goda kollektivtra

fikförbindelser mellan hemmet och skolan. Vidare kommer ett överfö

rande att innebära betydande administrativa vinster för såväl CSN som för 

länsbolagen. Utformningen av detaljregler kan genom förslaget föras ned 

på regional nivå och alltså ske utifrån god kännedom om lokala förhållan

den. För elevernas del kommer den föreslagna ordningen hl. a. att innebära 

att de i de allra flesta fall slipper göra kontantutlägg vid biljettinköp. 

Genom att trafiken i större utsträckning kan planeras utifrån elevernas 

resebchov kan t. ex. kortare restider uppnås. Det kan också förutsättas att 

färre elever kommer att tvingas bo inackorderade på skolorten. 

Fördelningen av det riktade statsbidraget bör göras med utgångspunkt i 

vad som utgått i resetillägg inom resp. huvudmans område under budget

året 1981/82. Jag förutsätter att fördelningen för budgetåret 1983/84 görs på · 

ett sådant sätt, att det inte inom någon huvudmans omr~1de utgår mindre 

statligt stöd till gymnasieelevernas resor än vad som skulle ha varit fallet 

vid ett bibehållande av det nuvarande systemet. CSN kan vid fördelningen 

ta hänsyn till t. ex. de senaste årens taxe- och elevutveckling och efter 

inhiimtande av synpunkter från landstings- och kommunförbunden göra 

önskvärdajusteringar. Fördelningen av medel för kommande budgetår kan 

göras på grundval av ertarenheter från budgetåret 1983/84. 

Enligt vad jag erfarit är länshuvudmännen .beredda att åta sig de upp

gifter ett ansvar för elevresorna innebär. Under beredningen av detta 

iirende har överläggningar med företrädare för Landstingsförbundet och 

Svenska kommunförbundet ägt rum. Jag har också övervägt frågan i sam

råd med chefen för civildepartementet. I den förordning jag avser att 

föreslå regeringen att utfärda kommer de närmare villkoren för statsbidra

get att regleras. 

Jag är medveten om att det inte kommer att vara möjligt för länshuvud

männen att erbjuda samtliga elever kollektivtrafikservice. Huvudmannen 

bör diirför få avgöra om en elevs resor skall göras med kollektivtrafik som 

huvudmannen svarar för. med annan kollektivtrafik eller. om möjligheter 

.alt resa kollektivt saknas. på annat sätt. Elever som åsamkas kostnader för 

sina resor till och frtm skolan, skall ersättas för detta av huvudmannen. En 

riktpunkt för ersättningens storlek kan vara kostnaden för resa av motsva

rande längd enligt statens järnvägars månadskortstaxa för andra klass. 

Länshuvudmannens beslut skall inte kunna överklagas. 

Länshuvudmännens ansvar för elevresorna skall omfatta samtliga stu

diehjälpsberättigade elever som studerar vid läroanstalter i länet och som 

har en färdväg till skolan som uppgår till minst sex kilometer. I den mån 

resor till och från skolan går över länsgräns hör huvudmännen sinsemellan 

lösa eventuella problem. Den länshuvudman inom vars omräde skolan är 

belägen är ansvarig för att resebehovet tillgodoses. 
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Studiehjiilpsberättigade elever som bor och studerar utomlands är ofta 

inte folkbokförda och saknar alltså hemortskommun i Sverige. Det är 

därför liimpligt att handliiggningen av ärenden som rör dessa elever även 

fortsättningsvis sköts centralt av CSN. 

2.3 Tillfälligt förhöjd premie vid förtida återbetalning av studiemedel 

Bakgrund och al/miin 111oti1·eri11g 

I årets budgetproposition har jag anmält att jag överviigde att senare 

framlägga förslag om en tillfälligt förhöjd rabatt till dem som i -förtid 

återbetalar studiemedel. Jag är nu beredd att framlägga förslag i denna 

fråga. 

Reglerna för återbetalning av studiemedel har alltsedan systemets infö

rande i mitten av 1960-talet haft en utformning som avviker från vad som 

gäller för andra kreditsystem. Vissa tekniska foriindringar har gjorts under 

årens lopp. men huvuddragen har behållits: 

- återbetalningsskyldigheten är villkorlig och beroende av individens ekoc 

nomiska situation under vart och ett av de kalenderår som återbetal

ningstiden omfattar. 

- kvarvarande äterbetalningsskyldighet upphör i princip om den återbetal

ningsskyldige avlider elkr när han/hon har fyllt 65 år. 

- det belopp som skall återbetalas är räntefritt. men i gengäld f1)rhöjs 

beloppet varje år enligt särskilda regler: dessa regler innebär numera att 

förhöjningen sker med ett regleringstal som motsvarar förändringen i 

konsumentprisindex men som inte får överstiga ett garantital som f. n. iir 

t.042. 
- de årliga återbetalningarna (benämnda avgifterl ökar i takt med regle

ringstalet och är därför relativt jämnt fördelade över hela återbetalnings

tiden. 

Studiemedelssystemet är utformat på sitt speciella sätt för att det skall 

samverka med de mål som gäller utbildningspolitiken i stort. Studiemedlen 

skall dels göra det möjligt for alla att. oavsett föräldrarnas ekonomiska 

situation. bedriva studier. dels erbjuda trygga villkor för återbetalningen. 

Återbetalningsreglerna medför - utöver-de försäkringsliknande villkoren 

för när återbetalningsskyldighet föreligger under ett enskilt år - att bördan 

relativt sett och i förhållande till ett konventionellt banklån blir liten i 

böi:_ian av återbetalningsperioden för att successivt öka i löpande penning

värde. Denna profil överensstiimmer i normalfallet med individens in

komstutveckling efter studiernas slut. 

Även om man bortser frän den viktiga förmån som det innebiir att ha en 

fastställd rätt till uppskov med och avskrivning av äterbetalningsskyldighe

tcn. så är återbetalnings villkoren för studiemedel även i övrigt gynnsam

ma. Detta hänger samman dels med hur återbetalningarna är periodiserade 
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över tiden. dels med sättet att beräkna det regleringstal varmed tltcrbetal

ningsbeloppct m:h de årliga ätcrbetalningarna förhöjs. 

AkrbetalningstiJen för studiemedel är lång. I normalfallet avsluti1s den 

dä Jen iiterbctalningsskyldige fyller 50 år. men Jcn kan komma att utsträc

kas till Jess han/hon fyller 65 år. Den kan alltså omfatta 20-30 år eller 

ibland i praktiken ~i_nnu längre tid. 

I samma mån som återbetalningsreglcrna iir gynnsamma för Je återbetal

ningsskyldiga. iir de oförmånliga för staten. som tillhandah:111er krediten. 

Det iir därför av intresse för staten att :'iterbetalningarna kan göras i 

snabbare takt iin vaJ reglerna kriiver. Redan nu finns i reglerna bestämmel

ser som innebär att man får en viss premie om man gör frivilliga återbetal

ningar i förtid. Premien inncbiir i korthet. att det i förtid inbetalda beloppet 

förhöjs mcJ en tionJels procent för vart och ett av de är som äterstår till 

och med det år då den ;lterbetalningsskyldigc fyller 65 Etr. dock högst med 

tre och en halv procent. 

DEPARTEMENTSFÖRSLAGET 

Studiestödslagen ( 1973: 349) förses med ett tillägg. vari regeringen be

myndigas att för viss angiven tidsperiod tillämpa l'örmfinligare regler vid 

förtida :lterbctalning av studiemeJd iin vad som nu gäller enligt 8 kap: 57 ~-

Skäl för departementsförslaget och vissa kommentarer till detta 

Från statens sida finns ett intresse - inte minst i rådande statsfinansiella 

läge - av att tillfälligt ytterligare stimulera en tiJigareläggning av fiterbetal

ningarna av studiemedel. U ndcr förutsättning av att studiestödslagen änd

ras pä nyss angivet sätt avser jag därför att föreslå regeringen att utfärda 

best~immelscr som innebär. att den som under perioden den I juli - den 31 

december 1983 frivilligt och i förtid återbetalar studiemedel får en förmån

ligare premie än f. n. Bestiimmelserna hör gälla endast den för vilken 

studiemedelsavgift har fastställts och som fr. o. m. år 1984 har minst fem år 

kvar av [1tcrhctalningstidcn. Den förmånligaste premien bör sjtilvfallct utgä 

vid inbetalningar som avser såv~il hela som del av den kvarsti'1ende i1terbe

talningsskyldigheten. 

Innebörden i bestämmelserna bör vara. att de berörd~1 <lterbetalnings

skyldiga erhåller en högre premie vid frivillig - förtida ;\terbetalning iin 

vad som följer av bestämmelserna i 8 kap. 57 *· studiestödslagen. Premien 

hör vara följande. 
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För den som 1984-01-01 har 

.'i återbctalningsiir 
6 .. 

7 
8 
9 

10 
Il 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
10 eller flera återbctalningsiir 

blir premien vid frivillig 
iiterbctalning av studie
medel 

5 q . 
6 ·~;; 
7 r;;. 
8 r;; 
9 '.( 

1or.·;-
11 ':[ 
I'.!<;(. 
13 r;-r 
14 ~:;. 

15 -:;; 
Jtiq 
17 ':I 
18 '.:.;. 
19 7r 
'.!0 r;;.. 

Med återbetalningsår förstås i detta sammanhang varje ilr som studieme

delsavgift kan beräknas bli debiterad med utgångspunkt dels i den vid 

ingången av ar 1983 kvarvarande återbetalningsskyldigheten. dels i årsbe

loppet för 1983 enligt 8 kap. n ~ studiestödslagen. 

Som framgår av vad jag nyss har anfört innebär mitt förslag att en ganska 

betydande premie kommer att utgå i många situationer. och med inte 

mindre än 20 r,7i;. för den som har minst 20 återbetalningsår kvar. Detta kan 

förefalla stötande eftersom det endast är de. som kan skaffa fram ett visst 

kapital. s~1m kan tillgodogöra sig premien och eftersom premien i kronor 

räknat blir störst för dem som kan göra de största frivilliga återbetalning-

arna. 

Jag vill emellertid i detta sam.manhang återigen framhålla. att reglerna 

för återbetalning av studiemedel är sadana att de normalt medför stora 

subventioner för dem som utnyttjar hela den lilnga återbetalningstid som 

reglerna medger. Det iir givetvis omöjligt att för de liinga perioder det hiir 

gäller göra några siikra bedömningar av hur alla i sammanhanget relevanta 

faktorer kommer att utvecklas. Men om penningvärdet förändras på sam

ma sätt som under de senaste åren och om regleringstalet för beräkningen 

av den årliga återbetalningsskyldigheten fortfar att innebära en uppräkning 

med 4,2 Cl,;, så blir vinstt:n stor för dem som har lång återstående återbe

talningstid. Mitt förslag om tillfälligt höjda premier vid frivillig äterbetal

ning innebär i det perspektivet endast ett erbjudande om att tillgodogöra 

sig denna vinst omedelbart. 

Jag har i denna fråga samrått med chefen för finansdepartementet. 

3 Upprättat lagförslag 

I enlighet med det anförda har inom utbildningsdepartcmentet upprättats 

ett förslag till ändringar i 1 kap. 2 §, 3 kap. 3 och 9 §§ samt 8 kap. 57. 69 och 

85 §§ studicstödslagen (1973:349). 
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4 Anslagsfrågor 

Jag övergår nu till att ta upp vissa anslagsfrågor för budgetåret 1983/84 .. 

Anslaget Bidrag till hälso- och sjukvård för studerande togs. i avvaktan 

på särskild proposition, i 1983 års budgetproposition upp med ett prelimi

närt beräknat belopp om 5 720000 kr. Deitna summa inkluderade en-över

fi_\ring från socialdepartementets huvudtitel anslaget Bidrag till sjukförstlk

ringen om 2 500 000 kr. 

De förslag jag nu har lagt fram förutsätter ingen anslagsomliiggning 

förrän budgetåret 1985/86. r avvaktan härpå föreslår jag att stödet till de 

studerandes hälso- och sjukvård för budgetåret 1983184 utgår efter samma 

principer som hittills. 

Socialstyrelsen har i sin anslagsframställning för budgetåret 1983/84 

föreslagit en uppräkning av bidraget till 25 kr. per studerande upp till ett 

antaf av 10000 och med 17 kr. per studerande diirutöver. Det statsbidrags

grundandt antalet studerande beräknas uppgå till ca 155 000. Jag tillstyrker 

socialstyrelsens förslag till bidragsbclopp och har bträknat de ökade kost

naderna till 220000 kr. 

5 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen förtslår riksdagen 

dels att 

I. anta förslag till lag_ om ändring i studiestödslagen I 1973: 349), 

2. besluta att till BidraR till hii/.10- och _,jukrärd fiir studerande för 

budgetåret 1983/84 anvisa ett förslagsanslag av 3 220000 kr.. 

dels att godkänna vad jag har föreslagit 

3. beträffande studerandchälsovård1:ns inriktning och organisation, 

4. om resetilliigg för gymnasieelever. 

5. om tillfällig premie vid förtida återbetalning av studiemedel. 

6 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar 

att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredragan

den har lagt fram. 
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Bilaga I 

UTDRAG UR BET Å.NKANDET (Ds U 1982: 12) HÄLSOVÅRD FÖR 
HÖGSKOLESTUDERANDE 

Utredningen inleder med en kort punktvis sammanfattning av sina över

väganden och förslag: 

• Vi har vid utformningen av våra Överväganden och förslag betraktat 

motionsidrott för studerande som en del av deras hälsovård. 

• Vi menar att det även i framtiden fit'lils skäl att anordna hälsovård 

inklusive rilotiönsidrott för studerande i särskilda former. 

• Vi föreslår att verksamheten byggs ut till att omfatta alla högskolestude

rande på samtliga studieorter. 

• Vi föreslår en hälsovård för de studerande, som tar sin utgångspunkt i ett 

offensivt synsätt och som inriktas på i fOrsta hand förebyggande åtgär

der. 
• Vi betonar i våra förslag verksamhetens behov av samverkan med övrigt 

hälsovårdsarbete. Även behovet att bättre samordna olika insatser inom 

studerandehälsovårdens egen ram tillgodoses genom våra förslag: 

• Vi föreslår en organisation av verksamheten som tar hänsyn till skiftande 

lokala förutsättningar. 

• Vi föreslår att frågor om basorganisåtlort, personalsammansättning 

m. m. avgörs lokalt. 

• Vi föreslår att de studerande tillförsäkras ett avgörande inflytande över 

verksamheten. 
• Vi föreslår - vad gäller statlig högskoleutbildning - ett statligt huvud

mannaskap för de studerandes hälsovård inklusive motionsidrott. Vi 

föreslår därför att en särskild studiesocial nämnd inrättas på varje ort där 

det finns en eller flera statliga högskoleenheter. 

• Vi föreslår att den studiesociala nämnden får möjlighet att överlåta på 
annan att ansvara för driften av verksamheten, vad gäller både hälsovård 

och motionsidrott. Huvudmannaskap och driftansvar behöver således 

inte sammanfalla. 

•Vi föreslår - med få undantag - inga förändringar vad gäller skolhälso

vå.rden för de studerande inom kommunal högskoleutbildning. 

• Vi föreslår att formerna för statens bidrag till finansiering av den samlade 

verksamheten inom den statliga delen av högskolan reformeras. 

• Vi föreslår att UHÄ får det samlade myndighetsansvaret för all hälso

vård inklusive motionsidrott inoin högskolan. dvs. såväl statlig som 

kommunal högskoleutbildning. 
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I det följande återges utdrag ur utredniflgens sammanfattning: 

Studera ndehii/.1·m·ärdens fi"a m lida orga nisa tian 

Utvecklingen under de senaste femton åren hµr medfört förändrade och 

nya förutsättningar för studerandehälsovårdens organisation. Då nuvaran

de studerandehälsovårdsorganisation tog form var det eftergymnasiala 

utbildningssystemet annorlunda organiserat jämfört med i dag. Antalet 

deltidsstuderande, antalet studerande på enbart kvällstid och åldersfördel= 

ningen bland de studerande har under sjuttiotalet förändrats på ett märJ.;~ 

bart sätt. Samtidigt har samhället utanför högskolan på skilda vägar fåH 

stö1Te insyn i och inflytande över planeringen och ledningen av högsJ.;olans 

samlade verksamhet. 

Vi har starkt betonat behovet av olika praktiska organisatorisk;i lösning

ar med hänsyn till de från studieort till studieort skiftande förutsi:\ttnin~ar= 

na. Parall_el!t härmed har vi emellertid också strukit under det angelägn? i 

en viss enhetlighet vad gäller i första hand verksamhetens inriJ.;l[ling och 

omfattnin~. Det gäller alltså att mot den bakgrunden finna en lösning s9m 

kan främja båda dessa önskemål. Rent principiellt kan vi tän~a oss en 

lösning med olika huvudmän på olika orter. På så sätt skulle ansvaret för 

de studerandes hälsovård delas upp. Vi tror emellertid inte att en sådan 

lösning på sikt främjar ut vecklingen av en för de studerµnde .- oavs~\t 

studieort och val av utbildning - likvärdig studerandehälsovård. Det ytt~r= 

sta ansvaret för utvecklingen av studerandehälsovården bör enli~! vår 

mening hållas samman och inte delas mellan flera olika huvudm.i:\n, 

Vi vill alltså få till stånd ett samlat och gemensamt yttersta ?nsvar för 

studerandehälsovården parat med_ en organisation som främjaJ s;im.v~rkan 
med övrigt hälsovårdsarbete och som dessutom underlätt(\r Sitmorpningen 

med övriga studiesociala insatser. Ett sådant synsätt får emcllerti\i inte 

lägga hinder i vägen för skilda organisatoriska lösningar. Vi vill mot den 

bakgrunden föreslå att huvudmannen för den framtida studerandehä!~;o= 

vården ges reella möjligheter att själv, utifrån lokala förutsättningar, (\Vg9-

ra vem som skall vara den som driver verksamheten. Huvudmannaskap 

och vårdgivaransvar behöver på så sätt inte sammanfalla. Om huvudman= 

nen inte själv väljer att driva verksamheten ankommer det på huvudman= 

nen att träffa avtal härom med lämplig vårdgivare. 

I stället för att föreslå en särorganisation bedriven i privaträttsliga 

former vill vi alltså knyta huvudmannaskapet antingen till högskolan eller 

till de studerande själva. Enligt vår uppfattning finns skäl som talar för 

båda lösningarna. I våra överväganden har vi komi:iiit fram till att den bästa 

lösningen är att låta de studerande få ett avgörande inflytande över verk

samheten inom ramen för ett statligt huvudmannaskap. Våra skäl härför är 

följande. 
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På samma sätt som inom skolhälsovården bör utbildningshuvudmannen 

ha ett yttersta ansvar för även detta slag av studiesociala frågor. Hälsovår

den för studerande inom kommunal högskoleutbildning samt för studeran-

de inom den statliga högskolan på vissa lärarutbildningar och sjöbefälsut

hildningar fungerar redan enligt denna modell. En framtida intensifierad 

samverkan med företagshälsovården vid högskoleenheterna underlättas av 

att dessa får ett ansvar för såväl företagshälsovård som studerandehälso

vård. Även samordningen med andra pedagogiska. studie- oeh·yrkesvägle

dande samt övriga av högskolan redan han<lhavda studiesociala frågor 

underlättas om högskolan på det sätt vi föreslår får ett utökat ansvar. 

I valet att lägga det föreslagna statliga huvudmannaskapet på regional 

eller på lokal niva förordar vi det senare alternativet. Det är i första hand 

på enhetsnivån som kunskaperna om de studerandes hälsoförhållanden 

m. m. står att finna och bäst kan tas tillvara i det vardagliga arbetet. 

Högsko.lestyrelsens mångsidiga sammansättning gör det naturligt att den 

får bära det yttersta ansvaret också föi- studerandehälsovården. Synen på 

studerandehälsovården - som ett slags företagshälsovård för de studeran

de - måste emellertid enligt vår mening komma till uttryck i fråga om den 

direkta ledningen och planeringen av verksamheten. I analogi med vad 

som gäller inom företagshälsovården bör de studerande ges ett m·görande 

inflytande över verksamheten. Med hänsyn till den utveckling vi föresprå

kar för studerandehälsovården måste samtidigt också andra intressenter 

ges ett inflytande. 

Vi föreslår att en särskild studiesocial nämnd inrättas på varje ort där det 
finns en eller flera statliga högskoleenheter. Nämndens uppgift blir att vara 

lcdningsorgan för studerandehälsovård och motionsidrott för de studeran

de inom nämndens verksamhetsområde. Vi är medvetna om att förslaget 

ytligt sett skulle kunna kritiseras för att vi därmed skulle skapa ytterligare 

ett organ inom högskolan. Inrättandet av de nya studiesociala nämnderna 

behöver emellertid i sig inte innebära att något ytterligare· organ skapas. 
eftersom möjlighet härigenom ges att samtidigt avskaffa de i dag förekom- · 

mande privaträttsligt reglerade kårortsnämnderna. 

Vi föreslår att de studerande ges majoritet i denna särskilda statliga 

nämnd. I nämnden bör vidare finnas företrädare för verksamheten inom · 

högskolan. landstingskommun. primärkommun. stiftelsen Statshiilsan. 

studiemedclsniimnden. hälsovården för studer"ande inom kommunal hög

skoleuthildning. Riksidrottsförbundet och för de anställda hos nämnden. 

Nämndens sammanfattning bör avgöras lokalt och anpassas till de rådande 

förhållandena på respektive studieort. Vi föreslår att i 16 kap. högskoleför

ordningen tas in bestämmelser om studiesociala nämnder. 

Våra förslag bygger pa den grundläggande tanken att var:ie studiesocial 

nämnds verksamhetsområde i princip skall omfatta en högskoleenhet. I 

Stockholm och i Göteborg finns emellertid mer än en högskoleenhet. 
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Samtidigt bör emellertid enligt vår uppfattning den studiesociala verksam

heten hållas ihop på respektive ort. Det blir därför nödvändigt att där knyta 

nämnden till en av högskoleenheterna. 

l främst Uppsala och Umeå finns - utöver studerande vid respektive 

universitet - även studerande vid Sveriges lantbruksuniversitet. Detta 

universitet hör till jordbruksdepartementets verksamhetsomrädc. De stu

derande där jämte de studerande vid lantbruksuniversitetets institutioner i 

Alnarp omfattas i dag av bestämmelserna om studerandehälsovård. Vi 

utgår ifrån att studerande vid lantbruksuniversitetet även i framtiden skall 

omfattas av såväl studerandehälsovård som motionsidrott. Det bör enligt 

vår mening därför ankomma på universiteten i Uppsala och Umeå att när 

de utser ledamöterna i respektive studiesociala nämnd ta tillräcklig hänsyn 

till de studerandes vid lantbruksuniversitetet intressen. 

För att ytterligare stärka de studerandes inflytande över hälsovårdsarbe-. 

tel vid högskolan samt för att främja samverkan mellan studerandehälso

vård och företagshälsovård föreslår vi också att man nu förverkligar 

UHÄ:s förslag att regeringen vidtar erforderliga ~itgärder för en föriindring 

av arbetsmiljölagen så att de studerande bl. a. ges fullvärdig representation 

i berörda skyddskommittcer. 

Vi har föreslagit att studerandehälsovården befrias från merparten av 

sina i dag förekommande direkt sjukvårdande uppgifter. och att högskolan 

blir huvudman för verksamheten. Detta talar enligt vår mening sammanta

get för att det centrala myndighetsansvaret för den i ·särskilda former 

anordnade hälsovården för de studerande inom den statliga högskoleut

bildningen överförs från socialstyrelsen till UHÄ. Den direkta tillsynen 

över personalen inom hälso- och sjukvårdande verksamhet enligt tillsyns

lagen ( 1980: 11) ligger av naturliga skäl kvar hos socialstyrelsen. 

Sammanlagt ungefär 15 000 swdera11de i110111 den ko111m1111a/a högskolc-

11thild11inRc11 får i dag sin hälsovård tillgodosedd genom skolhälsovårdens 

försorg. Vi ser inga skäl att föreslå någon ändring beträffande organisatio

nen av hälsovården för de studerande inom denna del av högskolan. 

Däremot menar vi att möjligheter till samverkan mellan denna hälsovård 

och den för de studerande inom statlig högskoleutbildning bör tas tillvara 

bättre än f. n. En sådan samverkan kan i hög grad gälla frågor i anslutning 

till epidemiologiska och socialmedicinska studier inom respektive stude

randepopulation. Utbildningshuvudmännen bör vidare på olika sätt för-. 

söka medverka till att de studerande ökar sitt inflytande över denna del av 

skolhälsovårdens utformning. 

Skolöverstyrelsen är i dag tillsynsmyndighet för hälsovården bland de 

studerande inom den kommunala högskoleutbildningen. Regeringen har i 

proposition 1981/82: 89 om kommunal högskoleutbildning m. m. föreslagit 

att det centrala myndighetsansvaret för all högskoleutbildning skall - med 

undantag för vissa speciella frågor under en övergångsperiod - åvila UHÄ 

oavsett huvudmannaskap. Riksdagen har beslutat i överensstämmelse med 
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regeringens förslag. Vi menar att U HA bör ha det centrala myndighetsan

svaret också för hälsovårdi;n för de studerande inom kommunal högskole

utbildning. 

l'\111tio11sidrott .for s / tuil'ra nde i .fi'r11n.tide11 

Vi föreslår ett siirskilt statligt stö~t !il! motionsidrotten för de studerande. 

0(!tta skall emellertid inte uppfattas _som om vi avvisar tanken pft att stora 

di;;h1r av de studerandes molionsbeho>; skulle kunna tillgodoses inom ra

nwn för den verk~amhet som olika organisationer och föreningar bedriver 

p<\ studieorterna. Det är p;\ allmänna grunder givetvis viktigt att motions

idn..1tten fi.ir de stul)erande inte isoleras fr{rn motsvarande verksamhet 

bland befolknin~cn i övrigt. En stor koncentration av studerande till ett 

begränsat antal prter kan ~mellertid skapa problem när man skall förverkli

ga en sftdan grundsyn. Sär~l-;ilda insatser för de studerande iir diirför 

motiverade. Vidare lever m{rng;i studerande i en sä speciell situation att det 

motiverar särskilda lösningar. D~tta är - sedan riksdagens beslut i[r 1967 

- den principiell!! gn,1n(f som nuvarande ordning vil;ir på. Vi har alltsä inte 

funnit anledning att inp någoµ annan ståndpunkt, Vi vill emellertid betona. 

att det iir vikti~t ~tt s(irskilda insatser för de studerande inom motionsom

rådet utform<1s så ntt de ut~ör \:l! kpmplement till övrig motions verksamhet 

på studieortt:n, 

Hehovet av ~tt övergrip<!nctc; pclJ gemensamt synsätt i fråga om !1iilso

och sjukv{irq srinH motionsidrott för de studerande bör enligt dr uppfatt

ning ocksi·i ta sig uttryck i en samlad organisation pa varje ort. I princip är 

cte~ fråga om alt i praktiken nu förv~rkliga riksdagens beslut från är 1967 

v;1ct gtiller verksamhetens organisation. Den av oss föreslagna studieso

\,:iala niimm,len bör diirför svara för såväl de studerandes hälsovård som· 

deras motionsidrott. ldrottsförening~1rna bör emellertid som hittills kunna 

spela en stor roll när motionsidro(\~f! utformas. På motsvarande sätt som 

vi föreslagit att nämnden kan överlära_ driftansvaret för hiilsovården på 

annan vårdgivare. rµenar yi dij1i'ör i}tt d~n skall kunria teckna avtal med 

lämplig idrnttsfön;ning, i r.n1ktiken thimst studerandeidrottsförening. om 

att genomföra motionsverksarriheten. Vi utesluter härmed inte möjligheten 

av alt niimnden sjit!v väljer att pckså svara för driften av verksamheten. 

Det statliga stödet t!JI motioµsidrott~n ff1r studerande kommer i dag inte 

alla studieorter t!ll di;;I. Enlig\ vår menin,g l;lör en första åtgärd bli - liksom 

vad giiller motsvarande stöd till st~1<,ierancti;:hälsovården - att statens eko

nomiska bidn.g till verksamhet(;;n byl;l,gs LJ( till att omfatta samtliga stu

dieorter med statlig högskoleutbildning, 

Vi menar att staten? bidrag till de verks<tmhetsgrenar som vårt utred

ningsområde omfattar ~ hälso- och sjt1kvård samt motionsidrott - nu 

måste ses i ett sammanhang. Vi vill erinra om att bidraget till motions verk

samheten tidigare inom regeringskansliet !i\g inom utbildningsdepartemen-
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tets område. En gemensam planerings- och ledningsorganisation för de 

olika verksamhetsgrenarna lägger enligt vår inening grunden för en sådan 

samlad syn också i fråga om formerna för att finansiera verksamheten. Det 

kan inte vara rimligt att i framtiden de studiesociala nämnderna försörjs via 

åtminstone fem statliga anslag för vilka tre olika statsdepartement svarar. 

Vi föreslår att statens bidrag för såväl motionsidrotten som studerandehäl

sc)vården i övrigt ställs till förfogande för var och en av de studiesociala 

nämnderna via ett gemensamt anslag. Vår avsikt härmed är inte att åstad

komma någon omfördelning av medel mellan motionsidrott och hälsovård 

utan endast att skapa anslagstekniska förutsättningar för en mer ändamåls

enlig hantering av de statliga medlen. För att markera den ·här aktuella 

motionsidrottens samhi.lrighet med idrotten i allmänhet menar vi att UHÄ 

skall avge anslagsframställning. i berörda delar dock efter hörande av 

Riksidrottsförbundet. Det blir med vårt förslag en uppgift för var och en av 

de studiesociala nämnderna att fördela resurser till motionsidrotten. Med 

hänsyn till motionsidrottens stora betydelse för den samlade verksamheten 

måste nämnderna få en sammansättning som motsvarat också motions

idrottens krav på inflytande över verksamheten. Detta är också viktigt för 

att verksamheten inte isoleras från motionsidrotten bland befoikningen i 

övrigt. Vi föreslår därför att det i varje nämnd - vid sidan av de studeran

de själva - bör finnas ytterligare en företrädare för idrotten. Riksidrotts

förbundets distriktsorganisation utgör enligt vår uppfattning den mest 

lämpliga organisationen för att nominera idrottens företrädare i nämnden. 

Vad gäller hälso- och sjukvård för studerande inom kommunal höRskole

uthildning har vi inte föreslagit någon ändring av huvudmannaskapet. 

Utbildningshuvudmannen blir även i fortsättningen huvudman för denna 

verksamhet. I flera av de utbildningar som i dag utgör den kommunala 

högskoleutbildningen fanns tidigare - innan de blev högskoleutbildningar 
- inslag av motionsverksamhet. Det finns enligt vår mening inga skäl till 
att de studerande inom den kommunala högskoleutbildningen i framtiden 

skall ha sämre möjligheter till motionsidrott än sina kamrater i statliga 
utbildningar. Detta är i första hand en fråga för de nuvarande och framtida 

huvudmännen, landstingen och de berörda primärkommunerna. Liksom 

för de studerande inom statlig högskoleutbildning bör strävan här vara att i 

ökad utsträckning försöka lägga ett samlat synsätt på motionsidrotten och 

hälsovården. Enligt vår mening bör man lokalt försöka finna lösningar som 

gör det möjligt för berörda delar av skolhälsovården att tillsammans med 

de studerandes egna organisationer utveckla motionsidrotten. På de orter 

där kommunal och statlig högskoleutbildning förekommer sida vid sida bör 

möjligheterna till samverkan undersökas. Även möjligheterna att tillgodo-· 

se de studerandes behov av motion inom ramen för den verksamhet s"om 
olika organisationer och föreningar bedriver på studieorten i övrigt bör 

självfallet tas tillvara. 
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Finansiering 

I det följande återges oavkortat utredningens finansieringsavsnitt: 

Formerna för att finansiera den samlade verksamheten måste enligt vår 

uppfattning på ett mer aktivt sätt än f. n. bidra till att utvel'.kla såväl 

hälsovården som motionsidrotten i överensstämmelse med målen för re

spektive verksamhet. Så är i dag inte fallet med ersättningen från försäk

ringskassan. Ersättningen st{ir niimligen i direkt proportion till omfattning

en av de sjukvårdande insatserna. Här måste m;llet vara att göra statens 

anslag till verksamheten åtminstone neutralt vad gäller val av olika åtgär

der när medlen används. 

För vårt arbete gäller - liksom för övriga kommitteer lKh siirskilda 

utredare - att förslagen skall kunna genomföras inom ramen för oföriind

rade resurser inom det område som förslagen avser. SFS har i skrivelse till 

regeringen anhflllit om att n:geringen beslutar undanta vår utredning från 

dessa direktiv. Regeringen har genom beslut i juni 1981 emellertid lämnat 

skrivelsen utan åtgärd. 

Vi ii.r således förhindrade att lägga fram förslag som ställer krav på ökade 

resurser inom det område som förslagen avser. Vi avstär diirför frfm att 

fö'reslå åtgärder som medför krav på ökade resurser inom motsvarigheten 

till dagens hälsovård och motionsidrott för studerande. Till regeringens 

beslut om tillkallande av särskild utredare fogades en inom utbildningsde

partcmentet uppriittad promemoria. I promemorian förutsätts att våra 

förslag skall komma att gälla samtliga studerande. Ungefär 16 000 stude

rande inom statlig högskoleutbildning omfattas inte av reglerna om särskild 

studerandehälsovi"ird. Vi har i det föregående föreslagit, att den framtida 

verksamheten skall omfatta även dessa studerande. För den i promemo

rian förutsatw och av oss föreslagna utökningen har vi beriiknat att statens 

kostnader ökar med sammanlagt 400 000 kronor ( 1980/81 års kostnads

läge). Statens kostnader ökar vidare i migon män p. g. a. inriittandet av de 

studiesociala nämnderna. Detta beror på kostnader för sammantriidesar

voden åt ledamöterna i nämnderna. 

Med utgångspunkt i situationen budget~iret 1980/81 låter vi var diskus

sion om finansiering av verksamheten - <ivitt avser statliga medel -

omfatta följande anslag och belopp. 

I<"EMTE HUVUDTITELN 

B 8. Bidrag till sjukförsäkringen 2 145000 1 

1 15 % av dessa medel utgörs av din:kta statliga kostnader. 85 '1 av kostnaderna 
bestrids genom arbetsgivaravgifter. 
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NIONDE HUVUDTITELN 

F 8. Bidrag till hälso-och sjukvård 

för studerande 

Övriga anslag <utbildning för tek- . 

niska yrken. Utbildnig för under

visningsyrken och avsättningar till 

gemensamma ändamål> 

TIONDE HUVUDTITELN 

I I. Stöd till idrotten 

2 799000 

520000 

3078000 

8522000 

31 

Den samlade verksamhet som vårt utredningsuppdrag omfattar dispone

rade budgetåret 1980/81 således drygt åtta och en halv miljoner kronor av 

statliga medel. Till detta skall läggas de resurser som de studerande själva 

skjuter till samt vissa bidrag från kommuner och landsting m. m. I se avsnitt 

4). 

De statliga medkn fördelade sig pa anslag och studieorter 1980/81 enligt 

tabell 11: I. 

Tabell Il: I Statliga bidrag till ,·erksamheten hud.gctarct 19110/!! I 

Studieort Anslag 

Bidrag till hälso- Stöd till 
och sjukvård för idwttcn 
studerande 

Bidrag till 
sjukförs~ik-
ringen 

Övriga ;inslag ·fotalt 
undcr niondc 
huvudtiteln 

Stockholm 
Uppsala 
Lund 
Göteborg 
Umd 
Linköping 
Örebro 
Karlstad 
Växjö 
Luleå 
Gävle/Sandviken 
Jönköping 
Kalmar 
Borås 
Sundsvall/Härnösand 
Östersund 
ralun/Horlänge 
Kristianstad 
Halmstad 

828000 
427 000 
397000 
442000 
180000 
163 000 
95000 
58000 
60000 
64000 

36000 

29000 

2779000 

845 000 354 000 
527000 666000 
222 000 577000 
574000 362000 
232 000 132 000 
164000 29000 
138000 18000 
128000 7000 
124000 
59000 

10000 
10000 
10000 
10000 
15000 
10000 

3078000 2 J4S 000 

154000 

144000 
54000 
54000 

40000 

51000 
20000 
3000 

S20000 

2 021 noo 
I <120000 
1 35tiooo 
1378000 

'144000 
356 000 
2511100 
193000 
1841100 
123000 
144000 
64000 
64000 
46000 
50000 
44000 
61000 
20000 
3000 

8S22000 
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Vi har tidigare i avsnitt 10 föreslagit. att samtliga dessa statliga medel nu 

bör behandlas i ett sammanhang. Vår avsikt härmed är inte att åstadkom

ma någon omfördelning av medel mellan hälsovård och motionsidrott. utan 

att lägga den anslagstekniska grunden för en mer ändamålsenlig hantering 

av de statliga medlen. I och med att det yttersta ansvaret för såväl hälso

vården som motionsidrotten enligt vårt förslag kommer att läggas på de 

lokala studiesociala nämnderna skapas förutsättningar för en anslagsom

läggning enligt följande. 

Ett nytt anslag skapas genom att anslaget F 8. Bidrag till hälso- och 

sjukvård för studerande läggs samman med de delar av de ovan berörda 

övriga anslagen som gäller den nu aktuella verksamheten. Dessa anslag 

minskar i motsvarandi:: mån: Samtidigt upphör möjligheterna för de av 

studentkårsorganisationerna drivna läkarmottagningarna att - inom ra

men för de föreslagna studiesociala nämndernas verksamhet - erhålla 

ersättning från försäkringskassan enligt bestämmelserna om annan läkar

vård i läkarvårdstaxan ( 1974: 699). Det nya anslaget bör förslagsvis bcnäm-' 

nas Hälsovård (inkl. motionsidrott) för högskolestuderande och utformas 

som ett reservationsanslag. 

En viktig fråga i sammanhanget är hur det nya anslaget fördelas mellan 

de olika studieorterna. En avgörande roll för denna fördelning spelar 

naturligtvis antalet studerande på respektive studieort. Fördelningen av 

anslaget kan emellertid inte utan vidare sättas i direkt förhållande till 

antalet studerande. Även andra faktorer måste enligt vår uppfattning tillå

tas att påverka fördelningen. En viktig faktor är vilken organisation som 

respektive studiesocial nämnd beslutar om. Andra faktorer att räkna med 
är antalet högskoleenheter på respektive ort. utbudet av skilda studievä
gar. antalet deltidsstuderande jämfört med antalet heltidsstuderande, geo

grafiska avstånd. de studerandes ålderssammansättning. berörd primär

kommuns och hälso- och sjukvårdshuvudmannens förmåga och vilja att ge 

de studerande service samt möjligheter till samverkan med företagshälso

vården och/eller med skolhälsovården. Också andra faktorer kan spela in. 

Det är mot den bakgrunden ingen lätt uppgift att mer exakt ange kriterier 

för hur anslaget bör fördelas mellan de olika orterna. En given utgångs

punkt för denna fördelning är emellertid antalet studerande på respektive 

studieort. Utifrån antalet studerande får sedan vissa modifieringar göras. 

I våra överväganden har vi i enlighet med detta tagit hänsyn till bl. a. 

utformningen av redan befintlig verksamhet. de studerandes samlade erfa

renheter av verksamhi:ten samt slutligen olika studieorters skiftande förut

sättningar i fråga om studerandesammansättning m. m. Frågan om fördel

ningen av anslaget pt1 olika orter har noga diskuterats med de experter i 

utredningen som företräder de studerande och de nuvarande kårortsnämn

derna. Med hänvisning härtill och till våra tidigare redovisade övervägan

den och förslag beträffande verksamhetens mål vill vi'föreslå att nedan i 
tabell 11: 2 angivna belopp läggs till grund för fördelningen av anslaget. De 
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av oss föreslagna beloppen innebär inte några ökac!e kostnader för staten . 

inom nuvarande områd<::. Beloppen innefattar c::m~!lcrtid utökµde resurser 

motsvarande 400 000 kronor för en utbyggnad av vc::rksamheten till samtli

ga studerande i enlighet med vårt uppdrag. Beloppen är uttryckta i 1980/81 
års kostnadsläge. 

Tabell Il: 2 Förslag till s~atsbidrag fördelat på studieorter 0980/81 ars kostnadsläge) 

Studieorter 

Stockholm 
Uppsala } 
Lund 
Göteborg 
Umeå 
ljnköping 
Orebro 
Karlstad } 
Växjö 
Lule<\ 
Eskilstuna/Västerås 
Gävle/Sandvij(en · · }. 
Jönköping 
Kalmar 
Borås 
Sundsvall/Härnösand 
Östersund 
Falun/Borlänge ) 
Kristianstad 
Halmstad 
Skövde 

Bidrag Kostnad 

1900000 1900000 

1425 000 2850000 

1400000 1400000 
550000 550000 
450000 450000 
300000 300000 

200000 600000 

100000 100000 

85000. 510000 

65000 260000 

Totalt 8 920 000 

Beloppens storlek och fördelning mellan de ol*a orterna bör naturligtvis 

prövas i det ärliga budgetarbetet. Vi utgår från att sccjvanlig pris- och 

löneomräkning görs av anslaget. Den av o~s m1 föreslagn;t anslagsfördel- . 

ningen anser vi bör ligga till grund för de årli?a omräkQingarna och budget

prövningarna. Vi vill i det sammanhanget t::rinra om an det av oss föreslag

na nya anslaget för Hälsovård (inkl. motionsic!rott) för hö,gsko!estuderande 

kommer att utgöras av anslag och delar av anslag som hittills haft delvis 

olika utveckling. Således har t. ex. anslaget Bidrag till sjukför:>äkringen 

haft en för verksamheten betydligt mer gynnsam µtvc~k!ing än ;tnslaget 

Bidrag till hälso- och sjukvård för studerande. Även anslaget Stöd till 

idrotten har vad gäller bidrag till motionsidrotten för stuqerande ökat mer 

än motsvarande anslag för hälso- och sjukvård. Det är mot den bakgrunden 

rimligt att för det nya anslaget räkna med en bättre anslagsutveckling än 

vad som hittills gällt för anslaget Bidrag till hälso- och sjukvård för stude

rande. 

Anslagets fördelning på skilda studi!;!Orter t::nli~t vårt förslag jämföres i 

tabell 11: 3 med motsvarande statsbidrag budgetåret 1980/81. 
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Tabell Il: 3 Föreslaget statsbidrag i jämförelse med förhållandena 1980/81 

Studieort Bidrag enligt Bidrag enligt Differens 
nu gällande föreslaget 
system system ti 
1980/81 1980/81 års 

kostnadsliigel 

Stockholm 2027000 1900000 -127000 
Uppsala 1620000 1425 000 -195 000 
Lund 1350000 1425000 + 75000 
Götchl'rg I 378 000 1400000 + 22000 
LJmcå 544000 550000 + 6000 
{,.in köping 356000 -150000 + 94000 
Orcbro 251000 300000 + 49000 
Karlstad 193000 200000 -i- 7000 
Viixjö 184000 200000 _,_ 16000 
Lulet1 123000 200000 + 77000 
Eskilstuna/Västerås 100000 +100000 
Gävle/Sandviken 144000 85000 - 59000 
Jönköping 64000 85000 + 21000 
Kalmar 64000 85000 + 21000 
Boräs 46000 85000 + 39000 
Sundsvall/Härnösand 50000 85000 + 35000 
Östersund 44000 . 85000 + 41000 
Falun/Borlänge 61000 65000 + 4000 
Kristianstad 20000 65000 + 45000 
Halmstad 3000 65000 + 62000 
Skövde 65000 + 65000 

8 522000 8920000 +398000 

Vi vill betona att den anslagsmodell vi nu föreslår ger de för verksamhe

ten ansvariga ökade möjligheter att mer flexibelt använda olika slag av 

resurser jämfört med vad som gäller i dag. På sikt menar vi att den också 
bidrar till att skapa ökade förutsättningar för en samlad syn på de båda 

verksamhetsområdena. Den fördelning av anslaget som vi föreslår skapar 
vidare en - enligt vår mening - rimligare fördelning av statens kostnads

åtaganden mellan de olika studieorterna än vad som i dag är fallet; vissa 
orter stär nu t. o. m. helt utan statligt stöd i dessa avseenden. 

Vi har hittill'.\ berört endast frågan om statens bidrag till verksamheten. 

Det iir enligt vår uppfattning i och för sig fullt möjligt att med endast dessa 

medel driva en meningsfull verksamhet. om än på låg nivå. En verksamhet 

grundad på enbart statliga medel skulle emellertid drastiskt sänka nuvaran

de ambitionsnivå. De studerandes egna bidrag till verksamheten är av 

avgörande betydelse för att dagens ambitionsnivå skall kunna vidmakthål

las. Våra överväganden och förslag i fråga om verksamhetens inriktning 

och organisation har därför hela tiden byggt på bl. a. den förutsättningen. 

att de studerande själva även fortsättningsvis tar sin del av också det 

ekonomiska ansvaret för verksamheten. Det är enligt vårt sätt att se 

naturligt att de studerande önskar utveckla verksamheten såväl till sitt 

omfång som till sitt innehåll. Det är mot bl. a. den bakgrunden som vi 

föreslagit att de studerande skall ges ett avgörande inflytande över verk

samheten genom att de får majoritet i de föreslagna nya studiesociala 
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nämnderna. som skall leda och planera verksamheten. Vfrrt förslag befäs

ter på den punkten de studerandes eget inflytande över verksamheten. och 

vi utgår från att detta lägger grunden för ett fortsatt ekonomiskt åtagande 

från de studerandes sida. 

Vi har ock~å utgått från att omfattningen av detta ekonomiska åtagande i 

utgångsläget inte förändrar den nu gällande kostnadsfördelningen mellan 

staten och de studerande. Våra förslag skall på den punkten alltså betrak

tas som kostnadsneutrala. En fortsatt kollektiv uttaxering är enligt vår 

uppfattning den bästa möjligheten att tillförsäkra verksamheten de re

surser som behövs för att driva den med oförändrad ambitionsnivå. Staten 

kommer om vårt förslag förverkligas att bidra med ungefär nio miljoner 

kronor till en verksamhet som ytterst är ägnad att förbättra de studerandes 

egen situation och över vilken de även fortsättningsvis föreslås få ett 

avgörande inflytande. Det är naturligt om vi mot den bakgrunden inte 

räknar med några förändringar i fråga om omfattningen av de studerandes 

egna bidrag till verksamheten. Ett genomförande av UHA:s förslag om att 

samtliga studerande vid statlig högskoleenhet skall omfattas av obligato

riskt medlemskap i studerandesammanslutning ökar enligt vårt sätt att se 

de studerandes möjligheter att bära sin del av kostnaderna för verksamhe

ten. 

Genomf1lrnnde 

Utredningen anför följande: 

Våra överväganden och förslag skall uppfattas som ett försök att finna 

en helhetslösning på de frågor vi har haft att utreda. Detta hindrar emeller

tid inte att verksamheten enligt vara förslag kan reformeras etappvis. 

Vi räknar med att det finns möjlighet att genomföra våra förslag med 

start budgetåret 1983/84. Vid en övergångsperiod omfattande tre år kan 

förslagen i sin helhet vara genomförda senast budgetäret 1986/87. 

De studiesociala nämnderna bör enligt vår uppfattning inrättas samtliga 

fr. o. m. budgetåret 1983/84. Vid den tidpunkten bör också UHA ha det 

centrala ansvaret för den samlade verksamheten. Nämnderna bör under 

detta första budgetår bestämma sig för i vilka former verksamheten skall 

drivas samt i förekommande fall avtala om verksamhetens niirmare ut

formning och drift. Den av oss föreslagna anslagsomläggningcn kan - om 

så bedöms nödvändigt - genomföras etappvis men bör vara avslutad och 

fullt genomförd senast inför budgetåret 1986/87. En sådan lösning bidrar 

till att skapa en rimlig övergångsperiod samtidigt som målen för reformen 

inte skjuts allt för långt på framtiden. 
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Bilaga 2 

SAMMANSTÄLLNING AV REMISSYTTRANDENA ÖVER BE
T Ä~KANDET (DsU 1982: 12) HÄLSOVÅRD -FÖR HÖGSKOLE
STUDERANDE 

Remissinstanserna 

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av socialstyrelsen. 

riksförsäkringsverket !RFV), universitets- och hö!:lskoleämbetct ( U HÄ), 

Landstingsförbundet och Stiftelsen Statshälsan. 

I del följande återges remissinstansernas uppfattningar och synpunkter i 

sammanclrag. 

Studerandehälso\·årdens ändrade inriktning 

Utredningen föreslår att tyngdpunkten inom studerandehälsovården 

skall ligga på förebyggande, sociala och kurativa insatser. 

Samtliga remissinstanser delar utredningens uppfattning om verksam

hetens inriktning. 

Socialstyre/sen tillägger att som ett komplement till_ df) förslag som lagts 

på förbättrad förebyggande. psykisk och social stödverksamhet bland de 

studenmde borde. enligt so<;ialstyrclsc::ns mening, försl;:ig~! ~illfogas klara 

markeringar av möjligheterna till samverkan med den sektoriserade psy

kiatrins resurser. 

Ändrad organisation 

Utredningen föreslår att staten blir huvudman för verksamheten genom 

högskolestyrelserna. En särskild swdicsocial nämnd inrättas med repre

sentanter för olika intressenter. De studerande får majoritet i nämnden. 

Priften kan överlfttas på annan. 

Samtliga remissinstanser tills(yrker det statliga huvudmannaskapet och 

den studiesociala nämnden. 

Socialstyre/sen tillstyrker också <ttt IJ HÄ får det samlade myndighets

ansv<tret för all hälsovård inkl, rnotionsidrott inom såväl statlig som kom

munal högskoleutbildning. 

V HÄ menar att en anpassning bör ske till lokala förutsättningar. Därfpr 

b(ir man kunna skilja på ht1vud1nannaskaP och µnsvaret för själva driften. 

Beträffande den studiesoc;ial<\ nämnden bör berörd högskolestyrelse beslu

ta om nämndens närmare sanwwnsi\ttnins P<ih utse ledamöter. De stude

rande bör i enlighet med förslaget erbjw;la!i majoritet i nämnden. 

På orter där det finns flern stqtligll högskol~enheter bör den studiesociala 

nämnden kunna knytas till den högskoleenhet som har det största antalet 

studerande. 
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l.a11dsti11g.1:fi.irb1111det framhåller att de nya huvudmännen redan från 

början bör ha samplanering med landstingen som en utgångspunkt för sitt 

arbete. De nya huvudmännen bör genom avtal kunna överlåta på lands

tingen att ansvara för driften av verksamheten. Förbundet ställer sig tvek

samt till förslaget att företrädare för landstingskommun och för studerande 

m. Il. skall kunna ingå i nämnderna. Överenskommelsen om samarbete kan 

enligt förbundet enklast åstadkommas genom diskussion och förhandlingar 

mellan parterna och inte genom enstaka representanter i olika organ. 

Frågan om motionsidrotten och de studerandes inflytande bör bli före

mål för fortsatta överväganden hos huvudmännen för den kommunala 

högskolan. 
Statshiilsan anser inte att Statshälsans anknytning till studerandehälso

vården är så stark att det motiverar att statshälsan är företrädd i nämnden. 

I övrigt har Statshälsan inga synpunkter på utredningens förslag. 

Finansiering 

Utredningen har föreslagit att ett nytt samlat anslag skapas inom nionde 

huvudtiteln. Fördelningen av medel bör göras med utgångspunkt i antalet 

studerande på orten. De studerande bör även i fortsättningen själva bidra 

till driften. 

RFV framhåller att genom beslut av regeringen för ett år i sänder ersätts 

den meddelade läkarvården enligt bestämmelserna om privat läkarvård i 

läkarvårdstaxan. Vidare ersätts. rådgivning i födelsekontrollerande syfte 

enligt reglerna om offentlig läkarvård i taxan. Den sammanlagda ersätt

ningen uppgick budgetåret 1980/81 till 2 145 000 kr. 

RFV utgår ifrån att någon ersättning från sjukförsiikringen till de studie

sociala nämndernas verksamhet i framtiden inte skall utgå. Statens kostna

der för de studerandes hälsovård inkl. sjukvård kommer enligt RFV i 

· realiteten dock att bli högre om utredningens förslag genomförs och de 

studerande i högre utsträckning iin i dag kommer att utnyttja den offentliga 

sjukvården. 

Socialstyrdsen förutsätter att verksamheten i stort selt ryms inom nuva

rande personalresurser. En viss utökning av psykolog- och sjukgymnast

vcrksamheten torde behövas. vilket ligger i förslagen. 

UHÄ anser att statens bidrag i enlighet med utredningens förslag hbr ges 

i form av ett samlat anslag för varje högskoleenhet. De studerande bör 

själva bidra ekonomiskt till verksamheten och UHÄ anser att till utbetal

ningen av anslagen bör knytas ett villkor som anger ett minsta belopp. som 

de studerande själva skall bidra med. 
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Motionsidrotten 

Utredningen föreslår att motionsidrottcn skall ingå i den studiesociala 

nämndens verksamhet. men att den mycket väl kan drivas i idrottsför

eningarnas regi. 

Socialstyre/sen menar att studcrandeidrotten i första hand bör inriktas 

på att erbjuda organiserad och varierad men regelbunden fysisk aktivitet. 

och inte som nu organiseras i olika idrottsföreningar med en verksamhet 

som redan erbjuds av andra föreningar på studieorten. 

UHÄ ansluter sig i princip till utredningens överväganden men anser 

trots detta att de studerandes motionsidrott inte med nödvändighet måste 

organiseras under den studiesociala nämnden. 
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