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Motion: Avskrivningstid på studielån för bristyrken  

Motionärer: Robin Tannarp och Jari Puustinen, Eskilstuna-Torshälla-Västra 

förening.  
 

Lärare, poliser och vårdpersonal innehar några av landets mest samhällsbärande yrken men som 

samtidigt är enorma bristyrken idag. Allt för få söker sig till lärarutbildningen och platser ekar tomma 

på de håll lärarutbildning erbjuds. Det går såklart att ställa frågan om lönen är ett bekymmer eller om 

det handlar om yrkets status, men en annan faktor som måste vägas in är utbildningstiden, idag är en 

ämneslärarutbildning mellan 5 – 5,5 år och en grundskollärare 4 år och förskollärare 3,5 år vilket är 

lång tid för att få fram fler nya och utbildade lärare.  

 

Tidigare har debatten länge handlat om för låga ingångslöner som ett av bekymren, men där har en 

positiv utveckling skett och vi har kommit en bit på vägen. Idag handlar debatten mer om 

kompetensförsörjning och om arbetsvillkor. Vi moderater pratar ofta om att vi behöver ge incitament 

och stöd för att fler ska vilja bli lärare, sjuksköterskor och poliser då de är att klassa som 

samhällsbärande yrken och det råder en generell brist inom dessa yrken.  

 

Sverige har som mål att få fler poliser i yttre tjänst och Moderaterna såväl som andra partier har lyft 

frågan om betald polisutbildning. Vi alla är nog överens om att det behövs fler poliser i Sverige, ett 

land där skjutningar och våldsbrott blivit vardag. Likaså vad gäller sjuksköterskor, det har varit en 

enorm press på vårdpersonal under senaste årens pandemi och det är, om än inte lika, men ändå ett 

fortsatt högt tryck inom vården idag.  

 

I stället för att erbjuda generella och betalda utbildningar bör vi moderater driva frågan att studenter 

som läser till samhällsbärande yrken också får en viss avskrivning på sitt studielån efter avslutad 

utbildning. Samt att efter ett antal år i tjänst skrivs delar av lånet ned och efter ytterligare tid i tjänst 

få lånen helt avskrivna. Det finns olika modeller för hur avskrivningstid m.m. ska utformas, men det 

väsentliga här är att motionens intentioner lyfts fram då Sverige behöver ta tag i frågan och ompröva 

vår studiemodell, just för att säkerställa kompetensförsörjning i samhällsbärande yrken både nu och 

framåt.  

 

Därför yrkar vi på: 

- Att Moderaterna i Eskilstuna verkar för att studenter som läst en samhällsviktig utbildning 

ska ges möjlighet till en viss procentuell avskrivningstid på sitt studielån efter avslutad 

utbildning. 

 

- Att Moderaterna i Eskilstuna verkar för att utreda frågan i enlighet med motionen och 

kartlägga fler samhällsbärande yrken som kan inkluderas i motionens intention.  

 

- Att Moderaterna i Eskilstuna verkar för att nyexaminerade lärare, sjuksköterskor och poliser 

får en viss avskrivning på sitt studielån efter avslutad examen.  

 

- Att Moderaterna i Eskilstuna verkar för att nyexaminerade lärare, sjuksköterskor och poliser 

får en viss avskrivning på sitt studielån efter ett par år i tjänst.  
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- Att Moderaterna i Eskilstuna verkar för att poliser i yttre tjänst ska få en snabbare avskrivning 

på sitt studielån. 

 

- Att motionen vidaresänds till Förbundsstämman i Sörmland 2023 med ändring på att-

satserna ”Moderaterna i Eskilstuna” till ”Moderaterna i Sörmland”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motionssvar:  
Kretsstyrelsen för Moderaterna i Eskilstuna bifaller motionen ”Avskrivningstid på studielån för 

bristyrken” i sin helhet.  

Motionen inkom till kretsstyrelsen den 20 mars 2023.  

• Motionen vidaresänds till förbundsstämman i Sörmland med ändring på att satserna ”Moderaterna 

i Eskilstuna” till ”Moderaterna i Sörmland”  

• Motionen vidaresänds till Moderaternas Arbetsstämma/partistämma 2023 med ändring på att 

satserna ”Moderaterna i Eskilstuna” till ”Moderaterna”. 


