Socialdemokraternas vallöften till studenterna
Löfte i valrörelsen

Besked i budgeten

En trygg sjukförsäkring. Alla
studenter ska omfattas av
sjukförsäkringen, studenter ska
kunna sjukskrivas på deltid,
karenstiden ska kortas från 30 till
7 dagar och rehabiliteringen för
studenter ska förbättras.

Inga besked om
sjukförsäkringssystemet för
studenter lämnades i budgeten.

1 miljard i byggbonus till små
hyresrätter och studentbostäder.

Det statliga stöd för innovativt
byggande som infördes av den förra
regeringen förlängs och tilldelas
20 miljoner kronor under 2015.
Stärkt kreditgivning för
nybyggnationer av små
energieffektiva hyresrätter eller
studentlägenheter ska ses över.

17 500 studieplatser på
universitet och högskolor och 5 000
studieplatser på Yrkeshögskolan
till 2018.

14 300 studieplatser inom
universitet och högskolor och 4000
platser på yrkeshögskolan fram till
2018. Det innebär med andra ord
totalt 4200 platser färre än
utlovat i valrörelsen.

Mer undervisningstid. En
miljard ska investeras i ökad
undervisningstid i högskolan under
mandatperioden. 100 miljoner
kronor ska avsättas årligen för
lärarutbildningen och 150 miljoner
årligen för humanistiska och
samhällsvetenskapliga
utbildningar.

125 miljoner kronor avsätts för
utbildningar inom humaniora och
samhällsvetenskap och lärar- och
förskollärarutbildningar för 2015.
Ytterligare 125 miljoner kronor
avsätts från år 2016. Summan är
hälften av vad som utlovades i
valrörelsen.

Mer arbetslivsanknytning.
Studenter som läser ett program
ska garanteras minst ett moment i
utbildningen där studenten har
kontakt med potentiella framtida
arbetsgivare, genom praktik,
examensarbete eller andra moment
i utbildningen.

Regeringen påpekar att
arbetsmarknadsanknytningen i
utbildningarna viktig och att det är
angeläget att
arbetsmarknadsanknytningen i
utbildningarna överlag förbättras,
men inga satsningar
presenteras.

Fler relevanta sommarkurser
ska erbjudas som ett steg mot ett
treterminssystem.

Regeringen uppmuntrar lärosätena
att erbjuda en större andel
sommarkurser som ger ökade
möjligheter till en tidigare examen,
men inga satsningar
presenteras.

Miljöpartiets vallöften till studenterna
Löfte i valrörelsen

Besked i budgeten

En trygg sjukförsäkring. Alla
studenter ska omfattas av
sjukförsäkringen, studenter ska
kunna sjukskrivas på deltid,
karenstiden ska kortas från 30 till
7 dagar och rehabiliteringen för
studenter ska förbättras.

Inga besked om
sjukförsäkringssystemet för
studenter lämnades i budgeten.

10 000 nya studentbostäder
innan 2018. Målet ska nås genom
en villkorad statlig
medfinansiering till nyproduktion
av studentbostäder på 2 600 kronor
per kvadratmeter, sänkt
fastighetsavgift på
studentkorridorer, ett nytt direktiv
till Akademiska hus och utökade
möjligheter för lärosätena att
investera i studentbostäder.

Det statliga stöd för innovativt
byggande som infördes av den förra
regeringen förlängs och tilldelas
20 miljoner kronor under 2015.

11 300 nya utbildningsplatser
varav 1 000 platser på
läkarutbildningen.

14 300 utbildningsplatser inom
universitet och högskolor och 4000
platser på yrkeshögskolan fram till
2018. Några fler platser på
läkarutbildningen aviseras
inte.

Mer undervisningstid. Alla
studenter, oavsett utbildning, ska
ha rätt till en genomsnittlig
undervisningstid på minst tio
timmar per vecka

125 miljoner kronor avsätts för
utbildningar inom humaniora och
samhällsvetenskap och lärar- och
förskollärarutbildningar för 2015.
Ytterligare 125 miljoner kronor
avsätts från 2016. Pengarna
kommer inte räcka till att
garantera minst tio timmars
undervisningstid. Summan
kommer inte ens stoppa pågående
urholkning.

Stärkt kreditgivning för
nybyggnationer av små
energieffektiva hyresrätter eller
studentlägenheter ska ses över.

Studiebidraget ska höjas med
300 kronor. På sikt är partiets
vision lika delar bidrag och lån.

Lånedelen i studiemedlet höjs med
1000 kronor per studiemånad.
Ingen höjning av bidragsdelen.

Avskaffade studieavgifter för
utomeuropeiska studenter.

Ingen ambition om att ta bort
studieavgifterna för
utomeuropeiska studenter finns
med i budgeten. Regeringen har
dessutom beslutat att gå vidare
med den förra regeringens förslag
att tillåta studieavgifter för
program som arrangeras i
samarbete mellan svenska och
utländska lärosäten. SFS har
tidigare motsatt sig förslaget.

