Saco Studentråds yttrande avseende Harmoniserat
inkomstbegrepp – Möjligheter att använda
månadsuppgifter i social- och
arbetslöshetsförsäkringarna (SOU 2012:47).
Saco Studentråd har gett möjlighet att svara på Sacos remiss rörande
Harmoniserat inkomstbegrepp – Möjligheter att använda månadsuppgifter
i social- och arbetslöshetsförsäkringarna, SOU 2012:47.
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.
Saco Studentråds instämmer i kommitténs förslag på tre vägledande
principer för utformandet av inkomstunderlaget. Dessa principer bör
känneteckna all myndighetsutövning.
Saco Studentråd har kunnat ta del av Sacos remissvar och ställer sig bakom
Sacos bedömning. Utöver detta vill Saco Studentråd nedan lyfta några
specifika delar av utredningen.
3.4.4 Hur länge behöver månadsuppgifterna sparas?
Kommittén föreslår att månadsuppgifterna gallras först elva år efter
utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut. Detta bland
annat på grund av att den överhoppningsbara eller skyddsvärda tiden i
vissa fall (t.ex. i samband med studier)kan bli relativt lång och därför bör
månadsuppgifter om enskilda behöva sparas längre tid än sju år. Saco
Studentråd välkomnar detta förslag
7.1.3 Definition och konstruktion av SGI-skydd
Utredningen berör under 7.1.3 vilande SGI för studerande. Saco Studentråd
förespråkar att SGI för högskolestuderande ska kopplas till studierna i sig
och inte till studiemedel. Närmast en tredjedel av studenterna bedriver
studier utan att uppbära studiemedel.
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Alla studenter, oavsett om de tar studiemedel eller inte, kan missa
högskolepoäng vid sjukdom som då fördröjer examen. Ett trygghetssystem
måste skydda de studenter som studerar och inte dem som tar bidrag och
lån av staten. Vårt huvudförslag är därför att inkludera studenter i sjuk- och
föräldraförsäkringen genom att studier ger SGI. SGI:n bör ses som en
försäkring för de minskande antal tagna högskolepoäng under
frånvarotiden vilka leder till en framtida inkomstförlust.
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Merparten av de problem som kommittén själv beskriver kommer därmed
lösas. Kommittén uppmärksammar själv – kapitel 7.4.4 - det oöverskådliga
regelverket för studenter som gör att många oavsiktligt förlorar sitt SGIskydd. Saco Studentråd välkomnar att kommittén uppmärksammar
bristerna i nuvarande regelverk samt att kommittén har för avsikt att
återkomma till frågan i sitt slutbetänkande. Vårt förslag att inkludera
studenter i sjuk- och föräldraförsäkringen genom att studier blir SGIgrundande skulle undanröja många av dagens problem samt förenkla
nuvarande regelverk.
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