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REMISSVAR (U2009/2195/SV) 

Stärkt stöd för studier – tryggt, enkelt och flexibelt  

Betänkande av studiesociala kommittén (SOU 2009:28) 

 

 
 

Sacos synpunkter över slutbetänkandet följer nedan numreringen och 
benämningen av kapitlen i betänkandet. Synpunkterna berör främst de 
delar som behandlar studier på eftergymnasial nivå. 

 

2.4 Universitetens och högskolornas ansvar 

 

Kommittén föreslår att Högskoleverket får i uppdrag att inom ramen 
för de nationella kvalitetsgranskningarna utvärdera lärosätenas insatser 
för att främja genomströmningen. 

 

Saco är positivt till förslaget att låta Högskoleverket utvärdera 
lärosätenas insatser. Om det ska ske inom ramen för de nationella 
kvalitetsgranskningarna eller ej bör dock diskuteras vidare.  

 

Saco har i många sammanhang påpekat vikten av en god studie- och 
karriärvägledning för att förbättra matchningen mellan arbete och 
studier. Därför är vi särskilt glada att utredningen speciellt nämner 
detta som en viktig insats att följa upp. Vi vill dock betona att många 
viktiga val görs tidigt i livet, och att studievägledning därför är viktigt 
inte bara på högskolenivå, utan även på grundskole- och gymnasienivå.   
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3 Studenthälsofrågor 

 

Kommittén lyfter fram vikten av att studenthälsovården har en stark 
ställning och att verksamheten främst bör inriktas mot förebyggande 
arbete och behandling av studierelaterade hälsoproblem. Kommittén 
konstaterar att högskolorna har stor frihet att själva utforma sin 
verksamhet utifrån lokala förutsättningar. 

 

Saco instämmer i kommitténs bedömningar. Studenthälsovården är 
mycket viktig och Saco håller med kommittén om att den är en del av 
lärosätenas studerandestöd och därför också kan betraktas som ett 
redskap i arbetet för ökad genomströmning. För att stärka 
studenthälsovården krävs dock resurser.  Saco tillstyrker kommitténs 
förslag om att studenthälsovården bör utvärderas. Saco anser att 
ytterligare överväganden bör göras av formerna för hur denna 
utvärdering och granskning ska ske. 

 

4.5.4 Beloppsnivåer – totalbelopp och bidragsdel 

 

Kommittén föreslår att studiemedlen ska höjas med 400 kr/månad, 
men bedömer själva att en höjning med 700 kr/månad skulle vara 
önskvärd. Nivån ska vara densamma för alla utbildningsnivåer, men 
andelen bidrag resp. lån ska variera med nivå. Idag kan andelen bidrag 
resp. lån även variera inom grundskole- och gymnasienivå.  

 

 Saco tillstyrker förslaget om att öka studiemedlet med 400 kronor per 
månad, men delar samtidigt bedömningen att en större höjning skulle 
behövas. Enligt utredningen behövs en höjning med 400 kronor/månad 
för att det ska vara möjligt att leva på studiemedlen. Utredningen har 
baserat sina beräkningar på Konsumentverkets kalkyler över skäliga 
levnadsomkostnader. Konsumentverket själva konstaterar dock i sitt 
remissvar att beloppet 400 kronor baseras på för låga beräknade 
kostnader.  Utan att ange ett precist belopp anser vi därför att 
studiemedlet bör höjas mer än 400 kr, för att åtminstone räcka till en 
skälig levnadskostnad. 

 

Saco tillstyrker också de föreslagna fördelningarna mellan bidrag och 
lån för de olika utbildningsnivåerna. Förslaget innebär ett rättvisare och 
enhetligare system än dagens, dessutom behöver inte CSN längre 
bedöma studenters tidigare utbildning, vilket kan frigöra resurser för 
andra viktiga områden. Ett sådant viktigt område är att skapa bättre 
rutiner för att kräva in återbetalning av lån för utlandsboende med 
svenska studieskulder. 
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4.5.6 Tilläggslån och merkostnadslån 

 

Kommittén föreslår att inkomst- och åldersgränser tas bort när det 
gäller tilläggslån. I stället ska tilläggslån kunna ges till alla 
studiemedelstagare, dock maximalt i två år i stället för som idag i tre år. 
Merkostnadslån föreslås avskaffas för studier i Sverige, med undantag 
för undervisningsavgifter. 

 

Saco tillstyrker förslaget om tilläggslån som ska bli tillgängligt för alla 
studiemedelstagare.  Vi är dock tveksamma till att sänka antalet år från 
tre till två år. Trenden är att utbildningarna blir allt längre, varför man 
snarare bör fundera på en förlängning. Utredningens argument för en 
sänkning till två år, nämligen att skuldsättningen inte ska öka för 
mycket, är inte konsekvent med andra av utredningens förslag. 
Exempelvis föreslås nedan att inkomstprövningen av studielånet bör 
avskaffas eftersom de studerande själva bör få avgöra om de, trots 
inkomster, behöver studielånet. Saco anser att studenterna själva kan 
avgöra i vilken mån de vill öka sitt låntagande.  

 

Argumentet att ta bort merkostnadslån är att alla nu ska få tilläggslån 
och höjt studiemedel. Saco tillstyrker därför bara en borttagning av 
merkostnadslånet om studiemedlet samtidigt  höjs. 

 

4.5.7 Inkomstprövning och fribelopp 

 

Kommittén föreslår att inkomstprövning av studielånet tas bort med 
den begränsningen att om den studerande inte har rätt till studiebidrag 
ska inte heller studielån beviljas. Man föreslår också en höjning av 
fribeloppet.  

 

Saco tillstyrker förslagen om inkomstprövning och fribelopp.  Liksom 
kommittén anser också Saco att inkomster utanför studietiden, t.ex. 
under sommaruppehållet, borde räknas bort. Idag är det dock inte 
praktiskt möjligt att göra det. När/om det blir möjligt bör inkomster 
utanför studietiden undantas från inkomstprövningen. 
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4.5.8 Maximitider 

 

Kommittén föreslår att den generella rätten till studiemedel sänks från 
nuvarande sex år till fyra år. Utöver detta ges möjlighet till studiemedel 
i ytterligare år, om den studerande läser längre utbildningar, eller har 
avlagt vissa examen.   

 

Saco avstyrker förslaget om att sänka tiden för studiemedel på 
eftergymnasial nivå från sex till fyra år. Kommitten anger tre motiv till 
tidsgränser. Ett är att genomströmningen skulle öka. Men utredningen 
presenterar inget stöd för att en sänkning av tiden skulle ha den 
effekten. Som utredningen själv skriver, så är det svårt att påverka 
genomströmningen genom studiemedelssystemet, det är dessutom bara 
en begränsad del av studenterna som har studiemedel. Bättre sätt att få 
en högre genomströmning är bl. a. att förbättra studie- och 
karriärvägledningen, organisera utbildningen bättre, öka antalet 
lärarledda undervisningstimmar, arbeta för en högre utbildningspremie 
och förbättra studenthälsovården. Ett annat skäl till tidsgränser är att 
begränsa studenternas skuldsättning. Här är utredningen inte 
konsekvent, ibland hänvisas till behovet att begränsa studenternas 
skuldsättning, ibland anses studenterna själva kunna avgöra sitt behov 
av lån. Saco anser att studenterna själva bäst kan avgöra i vilken mån de 
vill ta studielån eller ej. Det tredje argumentet är att begränsa statens 
kostnader. Möjligtvis är motivet till sänkningen av tiderna att finansiera 
en ökning av studiemedlet. Saco anser det olyckligt om detta avgör den 
tid som en student kan ta studielån.  

 

Förslaget med sänkta tider går också emot uppdraget att göra ett 
enklare och mer generellt regelverk, eftersom det innebär ett mer 
komplicerat regelverk än dagens.  Det går också på tvärs mot 
utvecklingen mot allt längre utbildningar. 

 

4.5.9 Studieresultat 

 

Idag krävs ett studieresultat motsvarande 75 procent av 
studieåtagandet för att få nya studiemedel. Om studenten under hela 
sin utbildningstid nått upp till ett 75-procentigt resultat, så räcker det 
att ha klarat hälften av kurserna under den senaste perioden för att få 
nya studiemedel. Kommittén föreslår i stället att kravet på ett 75-
procentigt studieresultat ska gälla alla perioder. 

 

Saco har inga invändningar mot förslaget. 
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4.5.11 Studiemedel för studier utomlands 

 

Idag varierar lånedelen för studier utomlands med kostnadsläget i olika 
länder. Kommittén föreslår i stället att studiemedel ska ges med samma 
belopp vid studier utomlands som vid studier i Sverige.  

 

Saco avstyrker förslaget att samma belopp ska ges vid studier 
utomlands som vid studier i Sverige. Det skulle innebära en 
underkompensation i dyra länder och en överkompensation i billigare 
länder, och kan få till följd att studenter utan egna resurser inte har 
möjlighet att studera i dyrare länder som Japan och övriga nordiska 
länder. I stället för att ge samma belopp till alla bör bättre metoder än 
dagens utvecklas för att bestämma landbelopp. 

 

4.5.12 Utbetalning av studiemedel 

 

Idag betalas studiemedel ut i förskott för 4-veckors perioder. 
Kommittén föreslår att studiemedel i stället ska betalas ut månadsvis i 
efterskott.  

 

Saco tillstyrker förslaget under förutsättning att möjligheten att få 
förskott blir generös och att administrationen blir enkel.  

 

5.4 Effektivare Studiestödsadministration 

 

Kommittén har haft till uppgift att bl a pröva möjligheterna att föra över 
hela eller delar av studiestödsadministrationen till andra aktörer såsom 
andra myndigheter, banker, kommuner och högskolor.  

 

Saco tillstyrker kommitténs förslag om att låta CSN även 
fortsättningsvis vara administratör av studiestöden. Saco anser att det 
viktigaste att ta hänsyn till i valet av administratör är om eventuella nya 
aktörer skulle vara till fördel för de studerande och låntagarna. Den 
utredning kommittén låtit göra har visat att en överföring till andra 
aktörer skulle innebära att samordningsbehoven skulle öka och att 
effektiviteten i hanteringen av ärenden och service till studenterna 
troligen skulle försämras, åtminstone under en övergångsperiod. 
Kommittén föreslår dock att man bör utreda vidare om möjligheten att 
införa ett system som innebär att studielån administreras av CSN och 
tilläggslån av banker. Saco tillstyrker förslaget och anser att det kan 
vara värt att pröva om detta alternativ kan vara till fördel för de 
studerande och låntagarna. Det skulle kunna öka 
studiemedelssystemets flexibilitet. 
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6 Studiemedlen och trygghetssystemen 

 

Kommittén har inte ansett sig haft i uppdrag att lämna förslag till 
förändringar av andra trygghetssystem än förändringar av de system 
som är inkorporerade i studiemedelssystemet.   

 

Saco anser att det finns behov av att generellt se över 
socialförsäkringarna inkl trygghetssystemen för studenter, vilket 
ytterligare understryks av denna utredning. Saco anser det vara 
angeläget att hitta lösningar för dem som studerar, så att sjukdom inte 
får orimliga privatekonomiska konsekvenser. Det  måste tillskapas ett 
fullgott försäkringsskydd anpassat till studenternas speciella 
förutsättningar. Ett sådant skydd skulle kunna ordnas antingen inom 
socialförsäkringen eller inom studiemedelssystemet, men dels av 
praktiska skäl (den länge aviserade socialförsäkringsutredningen har 
ännu inte kommit till stånd), dels av principiella skäl 
(socialförsäkringarna bygger på inkomstbortfallsprincipen) vore det 
angeläget att snarast lösa frågan inom studiemedelssystemets ram. En 
sådan lösning bör också behandla frågan om ersättning vid arbetslöshet 
omedelbart efter avslutade studier, innan man hunnit kvalificera sig för 
a-kassan. 

 

6.4 Ekonomisk ersättning vid sjukdom 

 

Deltidssjukskrivning och deltidsstudier 

Kommittén föreslår att försäkringsskyddet inom studiemedelssystemet 
ska förändras på så sätt att den studerande inte bara vid hel 
sjukskrivning utan även vid halv sjukskrivning ska kunna behålla sina 
studiemedel och att eventuell lånedel skrivs av i motsvarande mån. 
Kommittén föreslår ingen förändring av nuvarande karens på 30 dagar.  

 

Likaså föreslår kommittén att det ska bli möjligt att studera med 
studiemedel på halvtid parallellt med att vara partiellt sjukskriven med 
sjukpenning. 

 

Saco tillstyrker förslaget om deltidsstudier vid halv sjukskrivning. Det 
är inte tillfredsställande med nuvarande ordning då t ex studenter som 
skulle kunna studera på deltid känner sig tvingade att avbryta studierna 
då denna kombinationsmöjlighet inte finns. Saco anser det vara mycket 
positivt att försäkringen görs mer flexibel. Ytterligare ett sätt att öka 
flexibiliteten skulle vara att kunna kombinera sjukskrivning och studier 
med andra procentsatser än enbart 50 – 50. I en rehabiliteringsplan 
skulle man kunna ange olika kombinationer av studier och 
sjukskrivning utifrån individuella förutsättningar inom ramen för vad 
som är möjligt inom det specifika kursprogram den studerande följer. 



 

 

  7/8 

 

 

Antalet karensdagar 

Saco anser att antalet karensdagar ska sättas ned från 30 till 14. Saco 
anser att det skulle vara en bra avvägning av antalet dagar som t ex 
klarar kortare förkylningar utan att trygghetssystemet aktiveras, men 
tar hand om de lite längre sjukdomsfallen. Saco anser att 30 dagar är en 
alltför lång period. Kommittén anför heller inga särskilda argument 
emot en sänkning förutom att man vill avvakta en utvärdering av 
partiell sjukskrivning. En fråga som i sig inte har med just antalet 
karensdagar att göra. 

 

Vilande SGI 

För studerande som arbetat före studierna och därmed har en 
upparbetad sjukpenninggrundande inkomst (SGI) har möjlighet att ha 
en vilande SGI. Kommittén föreslår att detta fortsättningsvis ska gälla 
även om den studerande gör uppehåll i uttaget av studiemedel under en 
viss period. Förutsättningen är att studier bedrivs.  

 

Saco tillstyrker förslaget. Kommitténs förslag går i rätt riktning. Saco 
anser att det har varit olyckligt med den starka kopplingen till 
mottagandet av studiemedel/att kopplingen görs till huruvida uttag av 
studiemedel sker eller inte. Huvudsaken är att studier bedrivs aktivt. I 
och med att kommittén i sitt förslag fortfarande har kopplingen till 
studiemedel som huvudregel löser man inte t ex problemet med studier 
som bedrivs med stöd av andra medel såsom stipendier. Saco anser att 
man helt och hållet borde ta bort kopplingen studiemedel och vilande 
SGI. Den studerande själv skulle kunna åläggas att för t ex 
Försäkringskassan styrka att aktiva studier har bedrivits.  

 

Rehabilitering 

Kommittén lyfter fram behovet av ett tydligt ansvar för att stödja 
studerande att komma tillbaka till studier alternativt tillbaka till 
arbetsmarknaden. Kommittén anser dock att frågan om 
rehabiliteringsansvar är så omfattande och bör ses i ett större 
sammanhang. Därför föreslås att den tas om hand av den aviserade 
parlamentariska socialförsäkringsutredningen.  

 

Saco vill framhålla vikten av att denna fråga behandlas och kan bara 
beklaga att några förslag om frågans lösning för närvarande inte finns. 
Särskilt borde frågan om nuvarande ettårsgräns och 
studenthälsovårdens roll i rehabiliteringen lyftas fram. Kommittén har 
tyvärr inte undersökt frågan närmre utan anser endast att det finns skäl 
att överväga om studenthälsovården ska medverka i rehabilitering av 
långtidssjukskrivna. 
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6.5 Ersättning vid föräldraskap 

 

Tillfällig vård av barn eller närstående 

Kommittén föreslår att motsvarande regler som vid egen sjukskrivning 
ska gälla vid tillfällig vård av barn eller närstående.  

 

Saco tillstyrker förslagen.  

 

Inkomna remissvar från Civilekonomerna, Jusek, Kyrkans 
Akademikerförbund, Saco-S/CSN, Sveriges Ingenjörer, Sveriges 
läkarförbund och Sveriges Tandläkarförbund bilägges. 

 

Saco hänvisar även till remissvar som skickats in direkt till 
departementet från Saco Studentråd och SULF. 

 

 

Med vänlig hälsning 

Sveriges akademikers centralorganisation 

 

 

 

Gunnar Wetterberg 

 

 

 

Helena Persson  Marie-Louise Strömgren 

 

 


