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LOs yttrande över Sjukpenning och studiestöd 
 
Landsorganisationen i Sverige (LO) lämnar härmed yttrande över Försäk-
ringskassans svar på regeringsuppdrag ”Sjukpenning och studiestöd” (Dnr 
97333-2005).  
 
LO ser mycket positivt på att regeringen med detta regeringsuppdrag tar 
nödvändiga steg mot att förbättra möjligheterna att kombinera sjukskriv-
ning på deltid med deltidsstudier. LO har efterfrågat detta minst ett par 
gånger tidigare i sina remissvar (SGI-utredningen och den studiesociala ut-
redningen).  
 
Idag förlorar såväl individer som samhället i stort på att det inte är möjligt 
att kombinera sjukskrivning på deltid med studiemedelsfinansierade del-
tidsstudier. Finns det vilja och möjligheter till snabbare återgång i arbete 
(från sjukskrivning) genom deltidsstudier måste vi ta tillvara på detta ge-
nom att säkerställa att systemens konstruktion inte omöjliggör det eller 
kräver så stort risktagande från individens sida att det för individen inte 
framstår som möjligt.  
 
Försäkringskassan tar upp följande goda effekter av förslaget: 

• Den enskildes möjligheter att som sjukskriven påverka sin situation 
förbättras. 

• Ökade möjligheter till återgång i arbete. 
• Större möjligheter för studerande som blir arbetsoförmögna att 

slutföra sina studier. 
• Kostnaderna för sjukförsäkringen minskar. 

 
LO ser därför mycket positivt på Försäkringskassans förslag att ändra på 
regelverket så att vilande SGI kan utgöra grund för partiell sjukpenning 
samtidigt som samma person finansierar sina deltidsstudier med statligt 
stöd. 
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LO anser att de föreslagna reglerna kring vilken SGI (vilande SGI eller 
studietids-SGI) som ska gälla vid ytterligare nedsatt arbetsoförmåga under 
terminerna och under studieuppehåll framstår som väl avvägda. Det är 
också rimligt att man inte får studera i högre utsträckning än vad den fast-
ställda arbetsförmågan tillåter. 
 
LO håller med om att överenskommelser om tjänstledighet för studier kan 
skapa viss tydlighet om vad den försäkrade får studiemedel respektive 
sjukpenning för i de fall den försäkrade har en anställning. Rätten till 
tjänstledighet för studier regleras i studieledighetslagen. Arbetsgivarens rätt 
att skjuta upp studiestart med 6 månader för studier över en vecka bör 
undantas i detta sammanhang.  
 
Försäkringskassan och CSN har olika syn på hur samordningsregler bör 
utformas för att sjukpenning och studiemedel inte ska betalas ut för sam-
ma tid, då de har olika syn på de för- och nackdelar som följer av bestäm-
melserna. LO tar inte ställning till vilka samordningsregler som bör gälla. 
Centralt är att regelverket blir så genomskinligt som möjligt för individer-
na och att ingen ska kunna råka illa ut ovetandes, exempelvis genom åter-
betalningskrav på medel som erhållits i god tro. God hushållning med stat-
liga medel ger vid handen att onödigt omfattande administration i möjli-
gaste mån bör undvikas. 
 
En brist i försäkringskassans svar på regeringsuppdrag är att jämställdhets-
perspektivet inte berörs.  
 
Avslutningsvis vill LO göra markeringen att möjligheten till studier på del-
tid parallellt med partiell sjukskrivning måste ses som en rättighet för indi-
viden inom ramen för sjukförsäkringen och inte som en skyldighet. Sjuk-
försäkringen ska skydda individernas inkomst vid arbetsoförmåga p.g.a. 
sjukdom. Idag kan sjukpenningen dras in med motiveringen att viss ar-
betsförmåga finns, om än inte i det tidigare arbetet. Det vore oacceptabelt 
om de här föreslagna ökade möjligheterna att med hjälp av studiemedel 
finansiera sin egen rehabilitering i förlängningen skulle kunna leda till att 
sjukpenningen också skulle kunna dras in med motiveringen att den sjuk-
skrivna har (viss) studieförmåga. 
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