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Saco har tagit del av Den parlamentariska 

socialförsäkringsutredningens delbetänkande Harmoniserat 

inkomstbegrepp – Möjligheter att använda månadsuppgifter i social- 

och arbetslöshetsförsäkringarna, SOU 2012:47. 

 

Delbetänkandet innehåller i huvudsak två förslag. För det första ett 

förslag om harmoniserat inkomstbegrepp. För det andra ett förslag om 

vilka månadsuppgifter som bör insamlas för att kunna använda 

förslaget om inkomstbegrepp och för att stödja den ännu så länge i 

huvudsak tänkta socialförsäkring som utredningen på sikt kommer att 

föreslå.  

 

Sacos remissvar innehåller visserligen en del ställningstaganden, men 

dessa bör alla ses i ljuset av att det underlag som utredningen utgör i 

många avseenden är otillräckligt och högst hypotetiskt. Utredningen ger 

tyvärr bara mer eller mindre vaga antydningar om den socialförsäkring 

som förslagen är tänkta att stödja och vara del av. 

 

Månadsuppgifter 

 

Socialförsäkringsutredningens förslag om månadsuppgifter är en 

fortsättning på det förslag som lämnades av 

Månadsuppgiftsutredningen – Snabbt och enkelt, SOU 2011:40.  

 

Månadsuppgiftsutredningen har remissbehandlats och Saco, 

tillsammans med flertalet andra remissinstanser, ställde sig positiv till 

förslaget om insamling av månadsuppgifter.  

 

Socialförsäkringsutredningen har med utgångspunkt i inte minst sitt 

förslag om harmoniserat inkomstbegrepp utvecklat 

Månadsuppgiftsutredningens förslag och preciserat vilka uppgifter som 

man anser kommer att behövas.  

I korta drag vill Socialförsäkringsutredningen att arbetsgivare 

månatligen levererar uppgift om summan av alla ersättningar som 

genererar arbetsgivaravgifter och skattepliktiga förmåner, med 

undantag för vissa kompletterande ersättningar vid sjukdom och 

föräldraledighet. Alla ersättningar ska periodiseras så att de kan 

hänföras till den månad som de hör samman med. 

 

Uppgifter om sjuklön och kompletterande ersättningar vid sjukdom och 

föräldraledighet bör enligt utredningen särredovisas.  
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Utredningen anser att Skatteverket är den myndighet som ska svara för 

insamling, summering och periodisering av månadsuppgifterna. 

 

Utredningen anser att uppgifterna bör lämnas så tidigt som möjligt i en 

kalendermånad eftersom det skulle underlätta för handläggningen av 

försäkringen.  

 

Saco har inga invändningar mot förslaget om att inhämta 

månadsuppgifter som sådant. Att snabbt få in uppgifter är naturligtvis 

viktigt, men snabbheten måste vägas mot kvaliteten i de inhämtade 

uppgifterna. Den gränsdragningen är svår att avgöra utan att ha tagit 

del av helheten i den socialförsäkring som utredningen ska utveckla.  

 

En anledning till att detta är viktigt är att de uppgifter vi idag ser i en 

typisk lönespecifikation normalt sett är relativt preliminära. Det är inte 

ovanligt att vissa typer av ersättningar kan släpa upp till ett halvår. Det 

är naturligtvis så att detta i viss mån kommer att förbättras med 

införande av månadsuppgiftskrav, men ju snabbare vi inhämtar 

uppgifter ju fler och större kan felen bli.  

 

Saco konstaterar att utredningen inte ger något svar om hur och på 

vilket sätt uppgifter i efterhand kommer att kunna omprövas och rättas 

till. En annan viktig fråga som utredningen i det fortsatta arbetet också 

kommer att behöva ge svar på gäller vems ansvar det ska vara om och 

när en inlämnad uppgift visar sig vara fel och vilka konsekvenser de får 

för den enskildes ersättning.  

 
Månadsuppgifter och arbetslöshetsförsäkringen 

Delbetänkandet innehåller inget förslag till ny arbetslöshetsförsäkring, 

men det går att ana i vilka banor utredningen resonerar.  

 

Utredningen diskuterar framförallt två huvudspår som skiljer sig åt 

beroende på hur försäkringen säkerställer individens koppling till 

arbetsmarknaden.  

 

Det ena av utredningens två huvudspår bygger på att försäkringen även 

framgent ska ha ett arbetsvillkor. Saco anser att det givet att 

arbetslöshetsförsäkringen har ett arbetsvillkor förefaller logiskt att 

insamla månadsuppgifter om arbetad tid. Dagens arbetsvillkor innebär 

en dyr och tidskrävande administration av intyg där arbetsgivare styrker 

att en viss individ har arbetat och därmed har en anknytning till 

arbetsmarknaden. Med månadsuppgifter om arbetad tid skulle 

administrationen kunna effektiviseras, ledtider kortas och relativt stora 

kostnader sparas. 
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Det andra huvudspåret handlar om att slopa kopplingen till hur mycket 

man arbetat och istället fokusera på huruvida individen har haft 

arbetsinkomster. Detta spår innebär att de månadsuppgifter som 

föreslagits i föreliggande delbetänkande i de flesta situationer kommer 

att vara tillräckliga. Ett viktigt undantag från denna huvudregel är dock 

vid deltidsarbetslöshet. Saco anser att det utan kompletterande 

uppgifter om arbetad tid eller timlön för deltidsarbetslösa blir svårt att 

säkerställa målen förutsebarhet och kvalitet. Med utgångspunkt i en 

uppgift om arbetad tid eller timlön skulle någon form av 

”normalarbetstid” kunna fastställas. Utan kompletterande 

månadsuppgifter kommer arbetsgivarintyg att krävas. Det blir sannolikt 

både omständigt och tidskrävande. 

 

I det fall utredningen, i frågan om mått på anknytning till 

arbetsmarknaden, bestämmer sig för en väg som i ett eller flera skeden 

förutsätter arbetsgivarintyg anser Saco att utredningen bör ha 

förenkling som ledstjärna. Det finns kort sagt enklare sätt än dagens att 

redovisa arbetad tid och frånvaro. Det som idag är särskilt tidsödande 

och omständigt är detaljredovisningen av arbetad tid och frånvaro för 

långa perioder av bakåt i tiden. Vägledande för utredningens fortsatta 

arbete kan vara att fastställande av ersättningsgrundande villkor så 

långt som möjligt ska utgå från uppgifter som arbetsgivare normalt 

hanterar.     

  

Saco avstår från att i detta sammanhang ta ställning till frågan om 

arbetsvillkorets vara eller icke vara, men stänger inte dörren för 

alternativa lösningar. Saco vill se förslaget i sitt sammanhang. Viktigt 

blir även att utredningen lyckas visa vad alternativa sätt att mäta 

anknytning till arbetsmarknaden skulle få för konsekvenser för vem som 

kan få ersättning.  

 

 

Ett harmoniserat inkomstunderlag 

 

Saco delar de vägledande principer som utredningen inledningsvis slår 

fast för utformningen av ett välfungerande inkomstunderlag. 

Utredningen menar för det första att den försäkrade ska kunna förutse 

vilken inkomst som är försäkrad och huruvida han eller hon uppfyller de 

kvalifikationskrav som gäller för den som har rätt till ersättning. För det 

andra och tredje anser utredningen att beslut ska ske på rättssäker 

grund och att administrationen måste vara effektiv. Målsättningarna är 

viktiga men inte alltid lätta att förena. Det är inte orimligt att anta att 

målsättningen att få snabb leverans av uppgifter ibland kan stå i konflikt 

med uppgifternas kvalitet. Detta faktum försvårar naturligtvis Sacos 

möjligheter att yttra sig i beträffande ändamålsenligheten i 

utredningens förslag. Det blir heller inte enklare av att vi idag faktiskt 
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inte känner till i vilka sammanhang och på vilka sätt dessa uppgifter ska 

användas.   

 

Mot bakgrund i detta väljer Saco att, istället för att ta ställning till 

förslaget för eller emot, enbart kommentera valda delar.  

 

I det fall ett inkomstunderlag kommer att införas ställer sig Saco 

avvisande till förslaget att undanta kompletterande ersättningar vid 

sjukdom och föräldraledighet. Saco anser att utredningens förslag i 

praktiken bestraffar anställda och arbetsgivare, vilka utöver de 

förmåner som vi har enligt lag, har kommit överens om ett 

kompletterade skydd vid sjukdom och föräldraledighet (oftast genom 

kollektivavtal). De anställda straffas genom att de inte får tillgodoräkna 

sig inkomster av förmåner som de betalar skatt på och som de avstått 

löneutrymme för att få rätt till. Förslaget innebär också ett avsteg från 

den principiellt viktiga målsättningen om att stärka sambandet mellan 

de avgifter/premier som finansierar de arbetsbaserade förmånerna och 

beräkningsunderlaget. 

 

 

När det gäller egenföretagare föreslår utredningen att det 

inkomstunderlag som ska vara vägledande kan antas komma från 

överskottet i en aktivt bedriven näringsverksamhet. Förslaget innebär 

en harmonisering med det inkomstbegrepp som idag används inom 

arbetslöshetsförsäkringen. Ett syfte med detta är att inkomstunderlaget 

ska motsvara de inkomster som ligger till grund för uttag av 

egenavgifter. Saco har i skrivande stund inget att invända mot förslaget, 

men vill understryka att det är svårt att ta ställning till en enskild 

ingrediens utan grepp om helheten. 

 

Ramtid, skyddsvärda situationer och nytillträdande 

 

Utredningen gör tämligen klart att historisk faktisk inkomst, om det blir 

verklighet, kommer att beräknas utifrån en ramtid. Utredningen lämnar 

dock inget besked om ramtidens utformning som sådan. Utredningen 

skriver dock att det för systemets legitimitet kommer att krävas att 

skillnaden mellan individens aktuella inkomst (vid ”skadans” 

inträffande) och den inkomst som är försäkrad inte blir alltför stor. En 

modell som utredningens särskilt diskuterar gäller möjligheten att 

kombinera en något längre ramtid med en möjlighet att välja de 

fördelaktigare månaderna inom ramtiden.  

 

Ett viktigt skäl till att utredningen ännu inte lämnat förslag om ramtid 

är att det i dagsläget finns för dålig kunskap om hur individers 

inkomstuppgifter varierar mellan olika månader. 
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När det gäller skyddsvärda situationer lämnar utredningen heller inget 

förslag, men den skriver bland annat att en övergång till historiskt 

faktiska inkomster i socialförsäkringen skulle kunna hanteras genom att 

göra månader ”överhoppningsbara” eller som i dagens 

arbetslöshetsförsäkring där överhoppningsbara månader kombineras 

med förmånsgrundande ersättningar.  

 

I det fall utredningen i slutändan stannar för en lösning med 

överhoppningsbar tid är det viktigt att eventuellt insamlade 

månadsuppgifter inte gallras för tidigt. Huruvida utredningens förslag 

om att uppgifter ska gallras först efter 11 år är tillräckligt går med 

utgångspunkt i utredningens delbetänkande i dagsläget inte att svara 

på, det beror på den helhet utredningen i slutändan kommer att föreslå.  

 

Utredningen anger att ett problem med ett system med historiskt 

faktiska inkomstuppgifter och ramtider är att personer som av en eller 

annan orsak är nya på arbetsmarknaden riskerar att gå miste om 

ersättning. Utredningen ger inget skarpt förslag men diskuterar bland 

annat möjligheten att skapa särlösningar.  

 

Saco avstår från att här ta ställning om ramtid, hur skyddsvärda 

situationer samt nytillträdande ska hanteras.  

 

Saco anser det dock viktigt att poängtera att det i flera avseenden finns 

viktiga skillnader mellan arbetslöshetsförsäkringen och exempelvis 

sjuk- och arbetsskadeförsäkringen. När det gäller arbetslösa finns en 

förväntan och förhoppning om att de snart ska vara i arbete igen och så 

är det också för de allra flesta. Ersättningsnivåerna i 

arbetslöshetsförsäkringen är till del utformade med tanke på att de ska 

ge tydliga incitament att återgå till arbete. Just av detta skäl trappas 

ersättningen med tiden av. Arbetslöshetsersättningen har således fler 

funktioner än att enbart ersätta inkomstbortfall. Saco anser att 

avtappningen är ett viktigt inslag i en effektiv arbetslöshetsförsäkring, 

men givetvis inte i en sjuk- eller arbetsskadeförsäkring. När det gäller 

många av dem som helt eller delvis lämnar arbetsmarknaden pga 

sjukdom eller arbetsskada kan förväntningarna på återgång i arbete av 

naturliga skäl inte alltid vara de samma som när det gäller arbetslösa. I 

praktiken kommer många att för mycket lång tid vara beroende av den 

ersättning de får. Inte minst tidsaspekten gör att värdesäkring av 

inkomstunderlaget blir en viktig fråga, detta i synnerhet om den 

överhoppningsbara tiden blir lång. Saco anser att utredningen bör ta 

med detta i det fortsatta arbetet med att se över både ramtid och 

skyddsvärda situationer. En utgångspunkt skulle kunna vara att 

inkomster som ska ingå i inkomstunderlaget räknas upp i takt med 

inkomstbasbeloppet.  
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Saco vill när det gäller frågan om nytillträdande och eventuella 

särlösningar särskilt uppmärksamma utredningen på de särskilda behov 

som studenter respektive nyexaminerade representerar. Saco vill i detta 

sammanhang uppmana utredningen att överväga att, i likhet med det 

förslag som Saco Studentråd i bilagda remissvar anför, koppla SGI för 

studenter till studier och inte till studiemedel. Bakgrunden till detta är 

många av dagens studenter bedriver studier utan studiemedel.  

 

 

Sveriges akademikers centralorganisation 

 

 

Gunnar Wetterberg 

 

   Ossian Wennström 

 


