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REMISSVAR (FI2011/2588/83) 

Månadsuppgifter – snabbt och enkelt (SOU 2011:40) 

 
Saco har tagit del av Månadsuppgiftsutredningens betänkande 
Månadsuppgifter – snabbt och enkelt (SOU 2011:40). Saco tillstyrker 
utredningens förslag i sin helhet.  

 

Anledningarna till Sacos positiva ställningstagande till utredningens förslag är 
flera.  

 

Saco anser att förslagen, i enlighet med utredningens syften verkligen kommer 
att resultera i och ge förutsättning för snabbare, billigare, effektivare och mer 
korrekt (rättssäker) myndighetsutövning inom en lång rad 
myndighetsområden.  

 

Saco anser vidare att bättre beslutsunderlag minskar risken för felaktiga beslut 
och utbetalningar, vilket i sin tur exempelvis bidrar till färre återkrav och ett 
långsiktigt stärkande av både myndighetsutövningens och 
socialförsäkringarnas legitimitet.  

 

Även om Saco stödjer utredningens förslag anser Saco att utredningen i sin 
bedömning av förslagens konsekvenser har en tendens att underskatta 
förslagens positiva effekter.  

 

Det gäller frågan om uppgift om arbetad tid som utredningen, istället för att ta 
ställning till, valt att skicka vidare till Socialförsäkringsutredningen. Saco anser 
att utredningen i det fallet har underskattat betydelsen av vad en insamling av 
månatliga uppgifter om arbetad tid skulle kunna betyda. Utredningen skriver 
att en sådan uppgift ” … skulle vara till viss nytta i handläggning och kontroll 
inom den nuvarande arbetslöshets- och socialförsäkringen.”. Saco anser att 
sådan uppgift skulle vara till väsentlig nytta redan inom detta område. 
Registerinformation om arbetad tid skulle innebära att a-kassornas 
myndighetsutövning skulle effektiviseras högst väsentligt. A-kassorna skulle 
därmed slippa den omständliga, tidsödande och ofta dyra hanteringen av 
arbetsgivarintyg som i dag är nödvändiga för att bedöma i vilken omfattning en 
sökande har arbetat. Saco bedömer vidare att vid ett eventuellt införande av en 
obligatorisk a-kassa skulle betydelsen av registeruppgifter om arbetad tid öka i 
betydelse ytterligare.  

 

Värdet av att ha tillgång till statistik av högre kvalitet för uppgifter om 
totalpopulationens arbetade tid kan knappast överskattas. Det behövs för 
statiskproduktion och konjunkturella bedömningar, och uppgifter om arbetets 
omfattning är en viktig faktor för förklaring av inkomstskillnader. 
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Bilagt till detta remissvar finns ett remissvar från den fackliga 
studentorganisationen Saco Studentråd. Saco Studentråd pekar bl.a. på den 
potentiella betydelse som inhämtning av månadsuppgifter på sikt skulle kunna 
ha inom studiestödssystem samt för handläggning samt utnyttjande av 
bostadsbidrag.  

 

 

Med vänlig hälsning 

Sveriges akademikers centralorganisation 
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