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REMISSVAR 

Svensk social trygghet i en globaliserad värld, SOU 2017:05 
 
Saco har tagit del av utredningens förslag och har följande synpunkter. 
 
Allmänna synpunkter 
Utredningens uppdrag har varit brett, och innefattat många mycket 
komplexa frågor. Det är beklagligt att utredningen inte haft tillräckligt med 
tid för att komma med fullständiga förslag. I flera delar saknas tillräcklig 
analys och motiveringar av ställningstaganden, liksom 
konsekvensbeskrivningar. 
 
Saco delar dock utredningens utgångspunkter, att det inte finns någon 
anledning att förändra socialförsäkringssystemets principer, som universell 
tillgång för alla, individuella rättigheter och solidarisk finansiering via 
socialavgifter och skatter. Bosättning och arbete ska fortsatt vara det som 
ligger till grund för att omfattas av socialförsäkringssystemen. Saco 
instämmer även i att det finns behov av att förtydliga och anpassa 
regelverket för att upprätthålla tilliten och underlätta rörlighet över 
gränserna. 
 
När det gäller utredningens specifika förslag, vill Saco kommentera 
följande.  
 
Intyg om att tillhöra svensk socialförsäkring 
Saco tillstyrker att det införs en möjlighet för en enskild att begära intyg 
från Försäkringskassan om att han eller hon är försäkrad enligt 
socialförsäkringsbalken. Av rättssäkerhetsskäl är viktigt att det, som 
utredningen föreslår, går att överklaga beslutet. Ett intyg kan underlätta för 
många arbetstagare som rör sig över gränserna, både de som befinner sig i 
Sverige och de som sänds ut utanför Sveriges gränser genom att det blir 
tydligt och förutsebart vad som gäller. Detta skapar trygghet, vilket i sin tur 
främjar rörligheten. 
 
Utredningen berör dock inte vilken rättsverkan Försäkringskassans intyg 
har, t.ex. när personen i fråga senare ansöker om en förmån. Saco utgår 
från att det blir bindande för berörda myndigheter i Sverige. 
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Att Försäkringskassan genom intygen kan föra statistik över hur många 
som sänds ut eller kommer till Sverige och från vilka länder, är också något 
Saco ser som positivt. 
 
Saco tillstyrker också att möjligheterna till informationsutbyte mellan 
Försäkringskassan och Skatteverket förbättras. 
 
Medföljande 
Situationen för medföljande till statligt anställda som sänds ut har länge 
varit problematisk, och Saco välkomnar att utredningen nu försöker 
förbättra socialförsäkringsskyddet för dessa. Saco tillstyrker förslagen i 
denna del, och hänvisar till SRAT:s yttrande, som biläggs. 
 
Bosättning som villkor för att omfattas av det svenska 
socialförsäkringssystemet 
Utredningen föreslår en tydligare skiljelinje än idag mellan 
socialförsäkringsrättslig bosättning i icke gränsöverskridande resp. 
gränsöverskridande situationer. Nuvarande 5 kap 2 § 
socialförsäkringsbalken ska bara vara grund för att bedöma bosättning i 
icke gränsöverskridande situationer medan bosättning i 
gränsöverskridande situationer bedöms enligt 5 kap 3 §. Utredningen 
föreslår att tidsgränsen i 5 kap 3 § på mer än ett års vistelse i Sverige tas 
bort och att man i stället ska göra en samlad bedömning av samtliga 
omständigheter för att avgöra om någon är bosatt i Sverige. Ett 
förtydligande föreslås också i socialförsäkringsbalken om att barns 
bosättning ska bedömas och fastställas oberoende av föräldrarnas 
bosättning. 
 
Saco har inga invändningar mot dessa förslag, men vill peka på att vissa 
oklarheter finns beträffande utländska doktorander i Sverige, och att 
regleringen för dessa i socialförsäkringsbalken bör göras i samklang med 
utlänningslagen, se yttrandet från SULF. 
 
Yttranden från SRAT, SULF och KyrkA biläggs. 
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