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Kommunstyrelsen 

Remiss av delbetänkande Ökad trygghet för studerande som blir 
sjuka (SOU 2018:9) 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att avge remissyttrande till Utbildningsdepartementet enligt ärendets bilaga 1. 
 
Ärendet 
 
Utbildningsdepartementet har remitterat delbetänkandet Ökad trygghet för studerande som 
blir sjuka (SOU 2018:9) till Uppsala kommun för yttrande senast den 2 juli 2018. 
 
Betänkandet kan laddas ned från regeringens webbplats regeringen.se. Sammanfattningen 
bifogas som bilaga 2. 
 
Beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och arbetsmarknadsförvaltningen. I ärendet 
har barn- och jämställdhetsperspektivet beaktats. 
 
Föredragning 
En särskild utredare har haft regeringens uppdrag att föreslå åtgärder för att öka tryggheten 
för studerande vid sjukdom och främja effektivare studier. I delbetänkandet lämnas förslag 
som gäller den del i uppdraget som handlar om att öka tryggheten vid sjukdom. 
 
Utredningen omfattar endast vuxna studerande med studiemedel. Elever inom grund- och 
gymnasieskolan berörs alltså inte. 
 
I egenskap av utbildningsanordnare berörs kommunen av ett förslag om att förtydliga ansvaret 
för den studieinriktade rehabiliteringen. I övrigt gäller förslagen i huvudsak frågor som rör 
studiemedelssystemet och sjukförsäkringen, dvs. frågor som ligger utanför det kommunala 
ansvaret. 



 
I förslaget till remissvar gör Uppsala kommun bedömningen att förslaget inte kommer att 
innebära några stora förändringar för kommunen jämfört med i dag eftersom den typen av 
insatser redan görs inom vuxenutbildningen, såväl i egenregin som i den externt upphandlade 
utbildningen. Trots detta välkomnar kommunen ändå förtydliganden och vägledning om hur 
utbildningsanordnarnas arbete bör bedrivas när det gäller åtgärder för att underlätta en 
återgång i studier, då detta kan bidra till att stärka kvaliteten i arbetet och bidra till effektivare 
insatser. 
 
Kommunen anser i förslaget att det är positivt att det blir möjligt för studerande att vara 
deltidssjukskrivna och därmed har möjlighet att fortsätta sina studier. Det är en förändring 
som gagnar både individen och samhället. Med hänvisning till de insatser som redan i dag 
görs är bedömningen att det inte kommer att leda till nämnvärt merarbete för kommunen, 
även om något fler studerande väntas efterfråga speciallösningar i större utsträckning. 
 
Uppsala kommun ser sammanfattningsvis positivt på förslagen i betänkandet. Kommunen 
bedömer att åtgärderna sammantaget bör kunna leda till att fler studerande som blir sjuka 
kommer att kunna fullfölja sina studier. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i ärendet. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 
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Yttrande över delbetänkande av Utredningen om tryggare och 
effektivare studier – Ökad trygghet för studerande som blir sjuka 
(SOU 2018:9) 

Uppsala kommun lämnar följande yttrande över delbetänkandet om ökad trygghet för 
studerande som blir sjuka (SOU 2018:9).  
 
Uppsala kommun ser positivt på förslagen i delbetänkandet. Kommunen bedömer att 
åtgärderna sammantaget bör kunna leda till att fler studerande som blir sjuka kommer att 
kunna fullfölja sina studier. 
 
I egenskap av utbildningsanordnare berörs kommunen av förslaget om att ansvaret för den 
studieinriktade rehabiliteringen förtydligas. Uppsala kommuns bedömning är att förslaget inte 
kommer att innebära några stora förändringar för kommunen jämfört med i dag eftersom den 
typen av insatser redan görs inom vuxenutbildningen, såväl i egenregin som i den externt 
upphandlade utbildningen. Trots detta välkomnar kommunen ändå förtydliganden och 
vägledning om hur utbildningsanordnarnas arbete bör bedrivas när det gäller åtgärder för att 
underlätta en återgång i studier, då detta kan bidra till att stärka kvaliteten i arbetet och bidra 
till effektivare insatser. 
 
Kommunen ser avslutningsvis positivt på att det blir möjligt för studerande att vara 
deltidssjukskrivna och därmed har möjlighet att fortsätta sina studier. Det är en förändring 
som gagnar både individen och samhället. Med hänvisning till de insatser som görs redan i 
dag är bedömningen att det inte kommer att leda till nämnvärt merarbete för kommunen, även 
om något fler studerande väntas efterfråga speciallösningar i större utsträckning. 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
Marlene Burwick      Ingela Persson 
Ordförande    Sekreterare 
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Sammanfattning 

Utredningen om tryggare och effektivare studier, U 2017:06, över-
lämnar sitt delbetänkande Ökad trygghet för studerande som blir sjuka. 
Utredningen har till uppdrag att föreslå åtgärder för att öka trygg-
heten för studerande vid sjukdom och främja effektivare studier 
(dir. 2017:80). I delbetänkandet redovisas i enlighet med direktivet de 
delar som avser uppdraget att öka tryggheten för studerande vid sjuk-
dom. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 31 augusti 2018. 

I uppdraget att öka tryggheten för studerande vid sjukdom ingår 
att föreslå hur en möjlighet till deltidssjukskrivning för alla utbild-
ningsnivåer inom studiemedelssystemet bör utformas, att analysera 
om den nuvarande karenstiden för rätt till avskrivning av studielån 
inom studiemedelssystemet är ändamålsenligt utformad och att 
undersöka vilka rehabiliteringsåtgärder som kan bli aktuella för 
studerande på alla utbildningsnivåer och föreslå vilka aktörer som 
ska ansvara för att rehabiliteringen genomförs.  

Utredningen har, i enlighet med regeringens direktiv, beaktat 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 
27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på be-
handling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana upp-
gifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskydds-
förordning) som börjar tillämpas den 25 maj 2018 samt inhämtat och 
beaktat synpunkter från berörda myndigheter, utbildningsanordnare 
och organisationer med relevans för uppdraget.   
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Möjligt med deltidssjukskrivning  
inom studiemedelssystemet 

Dagens sjukförsäkring för studerande med studiemedel innebär att 
en studerande som på grund av sjukdom är helt oförmögen att be-
driva sina studier får behålla sina studiemedel, trots att han eller 
hon inte studerar. Därutöver avskrivs studielån som avser den del 
av en sjukperiod som följer efter en karenstid om 30 dagar. Enligt 
praxis räknas inte heller den tid som en studerande har rätt till stu-
diemedel under sjukdom in i det totala antalet veckor som studie-
medel högst får lämnas för. Centrala studiestödsnämnden (CSN) 
kräver inte heller några studieresultat från den tid då den stu-
derande har varit sjuk och haft studiemedel under sjukdom.  

Dessa förmåner ska enligt vår mening bestå, men justeras så att 
det även blir möjligt att vara deltidssjukskriven med studiemedel 
under sjukdom. Vi förslår att det ska vara möjligt att, utöver som 
i dag vara helt sjukskriven, vara sjukskriven till en fjärdedel, till 
hälften och till tre fjärdedelar.  

Vi föreslår också att sjukförsäkringen inom studiemedelssyste-
met ska ha en mer försäkringsmässig utformning. I dag händer det 
att studerande tagit del av samtliga trygghetsförmåner i sjukför-
säkringen trots att de klarat av sina studier utan försening. Det är 
varken rimligt, ekonomiskt försvarbart eller förenligt med ett för-
säkringsmässigt förhållningssätt.  

En mer försäkringsmässig utformning av sjukförsäkringen inom 
studiemedelssystemet innebär att systemets trygghetsförmåner enbart 
faller ut om den studerande lider skada av sin sjukdom i form av 
uteblivna studieresultat. Den centrala frågan blir därmed om den 
studerande på grund av sjukdom har försenats i sina studier. Om 
han eller hon har klarat av sina studier trots sjukdom sker ingen 
kompensation. Det är sjukdomens eventuella skadeverkningar som 
ska vara i fokus.  

I princip innebär vårt förslag till ny sjukförsäkring inom studie-
medelssystemet att en studerande som bedöms ha nedsatt studie-
förmåga får behålla studiemedlen under sjukdomstiden. Om någon 
kompensation i form av avskrivning av lån och borträknade veckor 
ska utgå bestäms av om den studerande har försenats i sina studier. 
Förseningen ska fastställas i efterhand baserat på uppnådda studie-
resultat. En sådan princip innebär också att försäkringen inom stu-
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diemedelssystemet blir flexiblare då det inom det system vi föreslår 
blir möjligt att prova på att studera trots en sjukperiod.  

Den lösning vi föreslår skapar enligt vår mening goda förutsätt-
ningar för ökad trygghet, flexibilitet och träffsäkerhet. Den tillgodoser 
även behovet av att kontrollera att sjukförsäkringen inte överutnyttjas. 

Kortare karenstid för rätt till avskrivning av studielån 

För den vars studieförmåga är helt nedsatt på grund av sjukdom 
avskrivs i dag studielån som följer efter en karenstid om 30 dagar. 
I och med att vi föreslår att avskrivning av lån vid sjukdom enbart 
ska ske om det har uppstått en försening i studierna, minskar be-
hovet av en lång karenstid.  

Karenstiden kan dock inte tas bort helt. Utan karenstid hade 
studerande kunnat få lån avskrivet även vid mindre och helt normala 
förseningar i sina studier, förseningar som kanske inte har med en 
kortare sjukdomsperiod att göra. Vi förslår därför att karenstiden 
förkortas från 30 till 14 dagar.  

Förtydligat ansvar för studieinriktad rehabilitering 

Rehabiliteringsbegreppet omfattar tre olika typer av rehabilitering: 
medicinsk, social och arbetslivsinriktad rehabilitering. För studerande 
bör målet med rehabiliteringen vara återgång till studier, dvs. en 
studieinriktad rehabilitering i stället för en arbetslivsinriktad rehabili-
tering. Den studieinriktade rehabiliteringen syftar till att den studer-
ande ska kunna återgå till den utbildning som den studerande deltog i 
innan han eller hon blev sjuk, eller – i den mån den studerande vill det 
och kan bli antagen till det – till annan utbildning. Studieinriktad 
rehabilitering måste alltid ske inom ramen för vad som är möjligt med 
hänsyn till utbildningens mål, innehåll och utformning.  

Studieinriktad rehabilitering kan bestå av flera olika åtgärder, 
exempelvis följande: 

 Olika typer av hjälpmedel. 

 Anpassningar av studierna. 

 Personella resurser, t.ex. stöd av lärare eller mentor. 

 Möjligheter till omprov.  
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De huvudsakliga problemen avseende rehabiliteringsåtgärder för att 
hjälpa studerande att återgå i studier efter sjukdom är att det är 
oklart vad nuvarande bestämmelser innebär, att bestämmelserna i 
viss mån förefaller vara okända för de studerande och de aktörer 
som ansvarar för rehabiliteringsåtgärderna samt att vissa av de nu-
varande bestämmelserna inte tillämpas. Utredningens förslag och 
bedömningar om rehabilitering syftar därför till att öka tydligheten 
i, och kunskapen om, de nuvarande bestämmelserna. 

Utredningen bedömer att utbildningsanordnarna enligt gällande 
bestämmelser har ansvar för den studieinriktade rehabiliteringen av 
studerande som har drabbats av sjukdom. För att klargöra vad 
utbildningsanordnarnas ansvar innebär bör Arbetsmiljöverket få i 
uppdrag att i samråd med utbildningsanordnare ta fram riktlinjer 
eller på annat lämpligt sätt förtydliga hur utbildningsanordnarnas 
arbete bör bedrivas när det gäller åtgärder för att underlätta en åter-
gång i studier.  

Utredningen konstaterar också att hälso- och sjukvården är den 
aktör som har ansvaret för den medicinska rehabiliteringen av stu-
derande som har drabbats av sjukdom och menar att hälso- och 
sjukvården även bör få ett uttalat ansvar för koordinering av re-
habiliteringsinsatser för studerandes rehabilitering. Denna föränd-
ring bör dock införas först när utbildningsanordnarnas ansvar har 
tydliggjorts. 

Försäkringskassans och CSN:s samordningsansvar för rehabili-
tering av studerande som har beviljats studiemedel under sjukdom 
tas bort, då det inte har fyllt någon funktion och bedöms vara sekun-
därt i förhållande till utbildningsanordnarnas respektive hälso- och 
sjukvårdens ansvar. 

Den studerande har även ett eget ansvar för sin rehabilitering 
och måste själv ta initiativ till rehabilitering hos utbildningsanord-
naren. Den studerande bör aktivt medverka i rehabiliteringen och 
delta i planeringen av lämpliga åtgärder. 

Tidsgräns införs för rätt till studiemedel under sjukdom 

I samband med utredningens arbete har frågan om en tidsgräns för 
rätt till studiemedel under sjukdom aktualiserats. Ett skäl till det är 
att studiemedelssystemet är avsett att vara en tillfällig försörjnings-
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källa under en begränsad del av livet. Avsaknaden av en tidsgräns 
för rätt till studiemedel under sjukdom leder till att ett mindre an-
tal studerande får studiemedel under sjukdom under mycket lång 
tid. Enligt vår bedömning ska en studerande som under en längre 
tid inte kunnat studera på grund av sjukdom, övergå till de gene-
rella trygghetssystemen. Vi föreslår därför att en tidsgräns för rätt 
till studiemedel under sjukdom bör införas. 

Vi föreslår att studiemedel under sjukdom får lämnas i högst 
52 veckor under en tvåårsperiod, samt att studiemedel för en sjuk-
period får lämnas under längre tid, om det finns särskilda skäl.  

Tidsgränsen för studiemedel under sjukdom bör enligt vår upp-
fattning gälla veckor då den studerande varit helt oförmögen att 
bedriva sina studier. Det innebär att det vid partiell studieoförmåga 
inte bör finnas någon tidsgräns.  

Konsekvenser av förslagen 

Utredningens förslag medför ökade kostnader motsvarande drygt 
17 miljoner kronor per år. I första hand bör finansieringen av för-
slagen utredas vidare i den fortsatta budgetprocessen, med utgångs-
punkten att kostnaderna bör finansieras inom utgiftsområde 15. 
I andra hand föreslår utredningen, mot bakgrund av att alla studie-
medelstagare omfattas av sjukförsäkringsskyddet, att de ökade kost-
naderna finansieras kollektivt genom en mindre omfördelning av 
studiemedlens generella bidrags- respektive lånedel. 

Enligt utredningens skattning kommer förslaget om deltidssjuk-
skrivning att beröra cirka 2 300 studerande med studiemedel. Trygg-
heten för de studerande ökar vid ett införande av deltidssjukskriv-
ning. Sjukperiodernas längd kan inte förväntas minska, men något 
färre studerande förväntas avbryta sina studier och fler förväntas 
kunna återgå och slutföra sina studier. 

Förslaget att karenstiden för rätt till avskrivning av studielån ska 
kortas från 30 till 14 dagar berör cirka 4 500 låntagare. För den lån-
tagare som blir helt oförmögen att bedriva studier kommer studie-
skulden med utredningens förslag att bli cirka 3 600 kronor lägre 
än vid 30 dagars karenstid. 

Utredningens bedömningar och förslag när det gäller rehabili-
tering ansluter till ett redan befintligt regelverk och till befintliga 
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ansvarsförhållanden. De förtydliganden vi föreslår när det gäller 
regelverk och ansvar kommer att tydliggöra vilka insatser som kan 
bli aktuella och hur långt utbildningsanordnarnas ansvar sträcker 
sig. De allra flesta utbildningsanordnare erbjuder redan i dag någon 
form av åtgärder för att hjälpa studerande som blir sjuka att återgå 
till studier. Vår bedömning är därför att många som har behov av 
stöd från utbildningsanordnaren redan får det. De förslag vi lämnar 
bör dock på sikt öka kunskapen om dessa möjligheter, vilket skulle 
kunna leda till att något fler kan komma i fråga för studieinriktad 
rehabilitering, samt att möjligheterna blir mer likvärdiga mellan 
studerande hos olika utbildningsanordnare.  

Det är givetvis svårt att bedöma konsekvenserna för utbild-
ningsanordnare innan vi vet vilka förtydliganden om ansvaret som 
kommer att göras. Ett förtydligande av regler och ansvarsförhål-
landen kommer dock enligt vår bedömning att påverka de relativt 
få utbildningsanordnare som i dagsläget inte erbjuder några åtgär-
der medan de som redan har en etablerad stödverksamhet inte på-
verkas eller påverkas i betydligt mindre utsträckning. 

En ny tidsgräns för rätt till studiemedel under sjukdom berör 
cirka 130 studerande. Förslaget kommer att leda till att dessa stu-
derande som är sjukskrivna på heltid antingen måste lämna studie-
medelssystemet eller måste återgå till studier, minst på deltid. 

Ikraftträdande 

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019. 
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