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Saco Studentråds yttrande avseende Promemoria 
om Förbättringar inom familjepolitiken 
S2011/2036/FST 

 

Saco Studentråd har getts möjlighet att inkomma med remissvar angående 

regeringens promemoria rörande förbättringar inom familjepolitiken, och 

inkommer härmed med sitt yttrande.  

 

Saco Studentråd är en facklig studentorganisation, och vårt yttrande berör 

endast vilka konsekvenser betänkandets förslag kan ge för gruppen 

studenter. I gruppen studenter inkluderas både potentiellt blivande och 

nuvarande studenter. 

 

Många studenter lever under knappa ekonomiska förutsättningar. En 

grupp studenter med särskilt snäva ekonomiska ramar är studenter med 

barn. Mot denna bakgrund är regeringens föreslagna förändring rörande 

utbetalningen av jämställdhetsbonusen en förändring till det bättre, då 

utbetalningarna sker vid ett tidigare tillfälle än vid nuvarande regelverk. 

Det är bra att jämställdhetsbonusen frikopplas från krav på arbetsinkomst 

eller studiemedel. Det är även positivt att bonusen i regeringens förslag 

betalas ut utan ansökan. 
 

Jämställdhetsbonusen kommer att vara beroende endast av hur 

föräldrapenningen fördelas mellan föräldrarna. Saco Studentråd tillstyrker 

en sådan förändring då det dels ligger närmare jämställdhetsbonusens 

syfte. 
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Saco Studentråd välkomnar den signifikanta höjningen i bostadsbidraget 

för hemmavarande barn. Däremot innebär detta inte nödvändigtvis en 

förbättring för gruppen studenter med barn.  

 

Bostadsbidraget är idag mycket känsligt för andra inkomster, till exempel 

från extraarbete under studietiden. Dessa räknas på helår, vilket gör att 

bostadsbidrag inte kan uppbäras om studenten med barn beräknas ta 

examen vid vårterminen och arbeta under hösten. Det gör det också svårt 

för studenter med barn att dryga ut kassan med extraarbete, då det är näst 

intill omöjligt för studenter att förutse hur stor inkomst de har under ett 

år. Inkomster måste beräknas halvårsvis gentemot bostadsbidraget för att 

studenter med barn som har möjlighet att arbeta extra ska våga ansöka om 

och uppbära bostadsbidrag. Detta skulle drastiskt förbättra studenter med 

barns möjligheter till att uppbära bostadsbidrag.  

 

Studenter med barn upplever själva att de har en mycket svår ekonomisk 

situation, vilket får till följd att många känner sig tvungna att ta så kallade 

SMS-lån.1 Ett förstärkt bostadsbidrag är därför väldigt välkommet, men 

frågan är hur stor nytta de gör om reglerna kring inkomstnivåer och 

återbetalning inte förändras samtidigt.  

 

Saco Studentråd vill se ett bostadsbidrag för studenter med barn som ingår 

i studiemedelssystemet, och därmed har samma beräkning av vad en 

student får tjäna under året, det så kallade fribeloppet. En sådan lösning 

skulle ge en reell förbättring för Sveriges studenter med barn. 

 

Med dessa förslag på förändringar, tillstyrker Saco Studentråd det höjda 

beloppet i bostadsbidraget för föräldrar med hemmavarande barn.  
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1 Studerandes utgifter - En kartläggning av högskolestuderandes månadsutgifter, 
CSN, 2010. 
 


