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Yttrande angående promemorian ”Förbättrade
villkor för studerande föräldrar i samband med
att ett barn avlidit”
Saco Studentråd lämnar här sitt yttrande angående promemorian
förbättrade villkor för studerande föräldrar i samband med att ett barn
avlidit.
Saco Studentråd är en facklig studentorganisation, och vårt yttrande berör
i huvudsak vilka konsekvenser promemorians förslag kan ge för gruppen
studenter. I gruppen studenter inkluderas både potentiellt blivande och
nuvarande studenter.
Saco Studentråd tillstyrker de i promemorian föreslagna lag- och
förordningsändringarna, med förbehållet att när en ersättning knyts till
studiemedlet blir sommaruppehållet en problematisk tid.
Saco Studentråd är glada över att regeringen hörsammat vår synpunkt att
även studerande föräldrar ska ges samma stöd som icke-studerande
föräldrar om barnet avlider. Det är av vikt att denna ökade trygghet även
kommer studerande föräldrar till del, denna grupp får inte särbehandlas
för att de vid tillfället då deras barn avlider bedriver studier. Reglerna för
föräldrapenning och studiestödssystem bör harmonisera på denna punkt.
Saco Studentråd välkomnar regeringens föreslagna förändring som
möjliggör att studerande föräldrar ges rätt till vid ledighet i samband med
att ett barn under 18 år har avlidit. Saco Studentråd tillstyrker även
regeringens förslag att studielån får skrivas av vid sådana fall. Det är även
rimligt att reglerna utformas på så sätt att det inte åläggs drabbad förälder
att kontakta myndigheten omgående för att erhålla detta stöd. Saco
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Studentråd tillstyrker regeringens förslag att föräldern retroaktivt kan
kontakta CSN för att erhålla ersättningen.
Att knyta ersättningar i försäkringssystemen till studiemedlet innebär att
studerande som inte uppbär studiemedel under sina studier inte omfattas
av försäkringen. Det innebär också att under uppehåll mellan terminerna
står den studerande utan försäkringen. Det är möjligt att denna
problematik ligger utanför denna promemorias område, men det förtjänar
likväl att påpekas att i det fall ett barn avlider när den studerande
föräldern är mellan terminer och i det fall föräldern inte har ett
sommarjobb, så kommer föräldern inte omfattas av det föreslagna
försäkringsskyddet.
Med detta förbehåll, tillstyrker Saco Studentråd förslagen i promemorian.
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