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Saco Studentråds yttrande avseende
Månadsuppgifter – Snabbt och enkelt SOU
2011:40.
Saco Studentråd har getts möjlighet att inkomma med remissvar angående
utredningen Månadsuppgifter – Snabbt och enkelt SOU 2011:40, 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.
Principen
Ett övergripande mål med svensk statsförvaltning är att efterstäva en så
enkel, snabb och billig handlägganing som möjligt utan att säkerheten
eftersätts. Denna reform är i linjen med detta behjärtansvärda tillika
viktiga mål. En övergång till månadsvisa inkomstuppgifter skulle med all
sannolikhet leda till en ökad effektivitet samt högre precision hos berörda
myndigheter.
I förlängningen bör en ökad rättsäkerhet och effektivitet som kännetecknas
av effektivare service till medborgarna, höjd tillförlitlighet och minskade
återkrav stärka legitimiteten för välfärdssystemen.
Utöver de ovan nämna förtjänster i den föreslagna reformen finns även
rent samhällsekonomiska vinster med förslaget, om än något
svåröverskådliga.
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Studentperspektivet
Ur ett studentperspektiv finns det fog för att kommentera vissa delar av
utredningen.
CSN: Centrala studiestödsnämnden beslutar både om gränsen för
fribelopp per halvår och om återbetalningen av studiemedel, vilken är
inkomstberoende. Huruvida studenten kommer över fribeloppet eller ej
påverkar hur mycket medel studenten kan erhålla i studiestöd. Uppgiften
som CSN baserar fribeloppsberäkningen på är de uppgifter studenten
rapporterar in vid ansökan om studiemedel.
Utredningen konstaterar att CSN inte har särskilt stor nytta av tillgång till
månadsuppgifter på grund av nuvarande regelverk för studiestöd.
Utredningen konstaterar att det skulle krävas ett förändrat regelverk för
inkomstredovisning för att CSN skulle ha nytta av dessa uppgifter.
Utredningen konstaterar även att detta ligger utanför utredningen
uppdrag.
Saco Studentråd delar denna bedömning. Samtidigt vill vi påpeka att vi ser
vinster med en sådan reform då det skulle höja kvaliteten i
beslutsunderlaget för CSN. Detta skulle rimligen medföra färre
återbetalningsärenden.
Bostadsbidraget: Bostadsbidrag kan också sökas av personer som är
mellan 19 och 28 år och inte har barn. Bostadsbidrag kan även sökas av
hushåll med barn som bor hemma.
”Studenterna utgör en icke oansenlig andel av bostadsbidragstagarna.
Förutsatt att varje student utgör ett hushåll, och att studenterna 2009
uppbär bostadsbidrag i samma utsträckning som 2006, samt att de flesta
studenter är studiemedelstagare, så innebär det att ungefär 45 000 hushåll
av de 184 000 hushåll som uppbar bostadsbidrag i december 2009 var
studenter. Det motsvarar var fjärde bostadsbidragshushåll.” s. 29,
Tryggare kan alla vara - Socialförsäkringarna för studenten, Saco 2011.
En del av studentgruppen berörs av detta bidrag. Studenternas ekonomi är
i regel blygsam sett till andra samhällsgrupper och just därför blir de
föremål för bidraget. Återbetalningskraven blir därför kännbara.
Utredningens förslag kommer sannolikt reducera antalet
återbetalningsärenden vilket naturligtvis är önskvärt. Det är även troligt
att denna reform kommer medföra ett ökat nyttjande av bidraget med
reducerad risk för återkrav.
SGI: Det är svårt att se om månadsuppgifter kommer påverkar studenters
sjukpenninggrundande inkomst då väldigt få studenter har en sådan.
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Precis som i förhållande till studiemedlet krävs det regelförändringar för
att månadsuppgifter ska få reell skillnad för studenter.
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