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Unionens yttrande över ”Stärkt skydd av sjukpenninggrundade 
inkomst för studerande” 

  

Promemorians innehåll 
Förslaget som lämnas i promemorian innebär att nuvarande SGI-skydd utvidgas till 

att även omfatta de studerande som inte uppbär studiemedel. Det föreslås att SGI-

skydd ska gälla även under tid då den försäkrade utan att uppbära studiestöd, 

bedriver studier på minst halvtid för vilka studiemedel får lämnas enligt 

studiestödslagen (1999:1395). Detta ska gälla under förutsättning att studierna 

bedrivs på eftergymnasial nivå, eller bedrivs från och med det andra 

kalenderhalvåret det år den försäkrade fyller 20 år. 

 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. 

Unionens kommentar till promemorian 
Den föreslagna förändringen är mycket välkommen. Unionen tillstyrker 

promemorian i dess helhet.  

 

Unionen kan se att många medlemmar löper risk att komma i kläm med nuvarande 

regelverk. Dagens regler gynnar studenter som uppbär studiemedel, framför 

studenter som själva finansierar sina studier. Det kan till exempel handla om 

personer som av åldersskäl inte har rätt till studiemedel. Det kan också handla om 

personer som väljer att studera under tid som de har inkomst i form av 

avgångsvederlag från arbetsgivaren eller ersättning från en privat försäkring. Dessa 

personer saknar idag möjlighet att skydda sin SGI. Unionen anser att det är 

betydligt lämpligare att SGI-skyddsrätten – i enlighet med promemorians förslag – 

är kopplad till studierna, istället för till studiemedlen.   

 

För övrigt vill Unionen påtala att det finns ytterligare problem kopplade till SGI-

skyddsreglerna som återstår att lösas. Exempelvis har Inspektionen för 

socialförsäkringen (ISF 2016:10) visat att en annan grupp som ofta råkar ut för 

problem vad gäller SGI-beräkningar är personer som blir arbetslösa efter att ha fått 

sin sjukpenning indragen. I likhet med ISF vill Unionen gärna se att en översyn av 

SGI-skyddsreglerna görs, för att öka enhetligheten och förutsägbarheten med 

regelverket. 
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Unionen anser vidare att arbetet med att införa historisk SGI, och i förlängningen 

ersättningsgrundande inkomst (EGI), som föreslogs i den parlamentariska 

socialförsäkringsutredningen, bör påskyndas. 

 

 
Marina Åman, 2:e vice ordförande, Unionen 

 


