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Stärkt skydd av sjukpenninggrundande 

inkomst för studerande (promemoria 

S2017/04463/SF) 

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) tillstyrker förslaget att studier ska 

skydda SGI, avsnitt 5.1. 

ISF vill uppmärksamma regeringen på att tillämpningen av SGI-skydd vid 

studier är strikt kopplat till terminsstart och slut. ISF har i en granskning av 

handläggningen av SGI-ärenden (ISF 2016:10) sett exempel på hur detta 

skapar problem med SGI-skyddet i anslutning till terminsstart och 

terminsslut. En försäkrad kan förlora sitt SGI-skydd till exempel vid en 

dags uppehåll mellan ett annat SGI-skydd och terminsstart eller 

terminsslut. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en dom (HFD 2014 

ref 11) ansett att en studerande inte har rätt till semester i direkt 

anslutning till avslutade studier. HFD konstaterade att SGI-skyddet för 

arbetslösa har utvidgats i praxis, även när en arbetssökande har tagit en 

kortare semester i direkt anslutning till sjukdom eller föräldraledighet. HFD 

anförde att det saknades skäl att utvidga skyddet på liknande sätt för 

studerande. Det ställs således extra höga krav på att en studerande direkt 

efter avslutade studier börjar arbeta eller omfattas av annat SGI-skydd. 

ISF ser en risk att vad som ska definieras som start och slut på studierna 

blir otydligare jämfört med början och slut för utbetalningsperiod för 

studiemedel, till exempel om det är sista kurstillfället, en tentamen eller 

liknande som ska anses som avslutning. Detta kan leda till att studerande 

förlorar sitt SGI-skydd.

 

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Maria Hemström-

Hemmingsson. Berit Hamrén har varit föredragande. I beredningen har 

också Åsa Barat Ullenius deltagit. 

Maria Hemström-Hemmingsson 

Generaldirektör Berit Hamrén 

 Jurist 


