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Saco studentråd om: 

Studiemedlet 

Studiemedlet fyller en viktig funktion för att underlätta studier i Sverige. Det 

är viktigt att studiemedlet är anpassat efter studenternas behov och 

levnadsomkostnader. Studiemedlet ska finansiera studierna och utvecklas i 

takt med samhället i övrigt.  

 

Studentrådets förslag: 

Inflationshöjning av studiemedlet 

Enligt mätningar SCB är studenter den grupp som drabbats hårdast av 

prisökningarna. Enligt siffror från CSN levde många studenter redan innan 

den ökade inflationen på små marginaler. Vid årsskiftet höjs studiemedlet 

med prisbasbeloppet. Fram tills dess bör studiemedlet höjas med 750 kr 

delat lika på lån och bidrag för att mota en sänkt levnadsstandard. 

Fler CSN-veckor 

Antalet veckor med studiemedel bör öka. Läkarlinjen är numera sexårig, 

vilket innebär att utrymmet för felval eller breddning i andra ämnen är 

utraderad. Studietiden för studerande har ökat och studiemedlet har inte 

hängt med. 

Indexera studiemedlet mot inkomstbasbeloppet 

För att motsvara förändringar i levnadsstandard hos den övriga sysselsatta 

delen av befolkningen bör studiemedlet indexeras mot inkomstbasbeloppet 

i stället för mot prisbasbeloppet som idag. Dagens system innebär de flesta 

år en relativ försämring i levnadsstandard jämfört med samhället i övrigt. 

Höj tilläggsbidraget för studerande föräldrar 

Studenter som blir föräldrar har idag rätt till ett tilläggsbidrag. För ett barn 

ligger nivån 636 kronor i månaden, vilket är lågt jämfört med de extra-

kostnader som ett barn innebär. Tilläggsbidraget bör höjas med 50 procent. 

Reformera fribeloppet 

Fribeloppet – den inkomst en studerande kan ha med bibehållen nivå på 

studiemedlet – bör endast baseras på de veckor som en person studerar. 

Arbete under till exempel sommaren bör inte påverka möjligheterna att ta 

studiemedel. 
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