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REMISSVAR (S2017/04463/SF)
Stärkt skydd av sjukpenninggrundande inkomst för
studerande
Arbetsgruppens förslag
SGI-skydd ska även gälla under tid då den försäkrade utan att uppbära
studiestöd, bedriver studier på minst halvtid för vilka studiemedel får
lämnas enligt studiestödslagen (1999:1395) under förutsättning att
studierna bedrivs på eftergymnasial nivå eller bedrivs från och med det
andra kalenderhalvåret det år den försäkrade fyller 20 år.
Lagen förväntas träda i kraft den 1 juli 2018.
Sacos ställningstagande
Studenter som arbetat innan studietiden i en sådan omfattning att de
hade rätt till en sjukpenninggrundande inkomst (SGI), kan ha sin SGI
vilande under studietiden, så kallat SGI-skydd. Förutsättningen är att
studierna finansieras med studiemedel, eller att studenten är tjänstledig
och studerar inom sitt eget yrkesområde.
Det faktum att SGI-skyddet är kopplat till mottagandet av studiemedel
innebär att studerande som uppbär studiemedel gynnas framför de
studerande som helt finansierar sina studier med egna medel alternativ
inte vill ha studiemedel under studieperioden. Det betyder också att
personer som inte beviljas studiemedel på grund av till exempel för hög
ålder inte får sin SGI skyddad, vilket innebär sämre eller utebliven
ersättning om de drabbas av ohälsa och måste avbryta sina studier.
Förslaget som lämnas i denna promemoria innebär att nuvarande SGIskydd utvidgas till att även omfatta studerande som inte får studiemedel.
Det är ett förslag som framför allt är riktat mot individer som väljer att
vidareutbilda sig mitt i arbetslivet. Saco håller med arbetsgruppen om att
den ekonomiska tryggheten vid sådana situationer måste stärkas. Saco
tillstyrker därför förslaget i sin helhet.
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Bifogar svar från Sveriges Ingenjörer, DIK, Akademikerförbundet SSR,
och Sveriges läkarförbund Student.

Sveriges akademikers centralorganisation
Med vänliga hälsningar

Lena Granqvist
Samhällspolitisk chef

2

Thomas Andrén
Välfärdsekonom

