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Ökad trygghet för studerande som blir sjuka (SOU 2018:9)
Statskontoret avgränsar sitt yttrande till förslagen att studerande ska kunna sjukskrivas på deltid, att Försäkringskassan och Centrala studiestödsnämnden inte
längre bör samordna rehabilitering av studerande, samt att staten inför en tidsgräns
för studiemedel under sjukdom. Vi kommenterar även utredningens empiri och argument om incitament i sociala trygghetssystem.

Möjlighet till deltidssjukskrivning
Utredningen föreslår att studiemedel för studier i Sverige och utomlands ska kunna
lämnas för sjukperiod om den studerande på grund av sjukdom är helt eller till tre
fjärdedelar, hälften eller en fjärdedel oförmögen att bedriva sina studier. Statskontoret tillstyrker förslaget. Vi anser att ett sådant förslag kan underlätta den enskildes rehabilitering och möjligheter att övergå till arbete, eller tillbaka till studier.

Samordningsansvaret för rehabilitering
Utredningen föreslår att Försäkringskassan och Centrala studiestödsnämnden inte
längre ansvarar för att samordna rehabilitering av studerande. Statskontoret tillstyrker förslaget. Vi håller med om att hälso- och sjukvården samt utbildningsanordnarna är bättre lämpade att ta det samordnande ansvaret för rehabiliteringen av studerande. På så vis kan effektiviteten i rehabiliteringskedjan öka.

Tidsgräns för studiemedel under sjukdom
Utredningen föreslår att studiemedel under sjukdom, då en studerande varit helt
oförmögen att bedriva sina studier, får lämnas i högst 52 veckor under en tvåårsperiod. Statskontoret tar inte ställning i frågan om tidsgränsens närmare utformning.
Vi vill dock uttala oss positivt om förslagets andemening. Efter en tid borde studenter som sjukskrivits övergå till den allmänna sjukförsäkringen, såsom utredningen föreslagit. Detta skulle göra studiemedelssystemet och sjukförsäkringen
mer administrativt renodlade gentemot varandra.
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Otillräckligt empiriskt underlag om incitament
Statskontoret tar inte ställning i sak till förslaget att införa en tidsgräns i studiemedel till sjuka, eller att ha en karensperiod (fastän förkortad) i utbetalningen. Statskontoret vill dock göra regeringen uppmärksam på att det empiriska underlaget
som redovisas är knapphändigt. Karensperioder och tidsgränser anses kunna korta
sjukskrivningar, men endast en studie redovisas i betänkandet. Enligt incitamentsforskningen utövar tidsgränser och karensperioder inom sociala stödsystem visserligen ofta effekter i förväntad riktning, men effekterna är i regel inte starka och är
också statistiskt säkerställda i mycket varierande grad. Utredningens slutsatser hade
stärkts av en gedignare genomgång av forskningen i ämnet.

Generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren har beslutat i detta ärende. Utredningschef Jessica Bylund och utredare Eero Carroll, föredragande, var närvarande vid
den slutliga handläggningen.
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