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Remiss – Harmoniserat inkomstbegrepp (SOU 2012:47) 

Riksförbundet FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med 

utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Vi är cirka 26 500 medlemmar i lokalföreningar runt 

om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom 

många andra som delar vår grundsyn. 

 

Sammanfattning 

Harmoniserat inkomstbegrepp (SOU 2012:47) är ett delbetänkande av Parlamentariska 

socialförsäkringsutredningen. Den utredningen har i uppdrag att se över de allmänna försäkringarna 

vid sjukdom och arbetslöshet. Utredningen skulle slutredovisa sitt arbete senast 2013, men tiden har 

förlängts till 2015. 

 

Detta delbetänkande innehåller främst en analys av reglerna för det inkomstunderlag som används 

vid beräkningen av dagersättning inom socialförsäkringarna. Utredningens utgångspunkt är att 

inkomstunderlaget skall baseras på historiska (faktiska) inkomster och inte som nu på antaganden 

om framtida inkomster. Som en grund för detta delbetänkande ligger Månadsuppgiftsutredningens 

förslag Månadsuppgifter – snabbt och enkelt (SOU 2011:40). Det betänkandet remissbehandlades 

2011 och flertalet remissinstanser var då positiva till den utredningens förslag. Statsmakterna har 

emellertid ännu inte tagit ställning till förslaget, varför det nu aktuella delbetänkandet vilar på en 

ännu inte fastlagd grund. 

 

 

FUB menar att det är viktigt att statsmakterna under 2013 fattar beslut rörande reglerna för 

inkomstunderlag m.m. Sådana beslut är av betydelse för den Parlamentariska 

socialförsäkringsutredningens fortsatta arbete och slutliga förslag till ett reformerat 

socialförsäkringssystem. Statsmakterna bör inte dröja till efter slutbetänkandet 2015 och därpå 

följande remissbehandling och politiska beredningsprocess – alltså många år framåt i tiden – innan 

en viktig grund läggs för ett reformerat socialförsäkringssystem. 

 

FUB anser att utredningen i det nu aktuella delbetänkandet redovisar en värdefull analys av fördelar 

och nackdelar med olika sätt att beräkna inkomstunderlag. De reglernas utformning är av stor 

betydelse för förbundets medlemmar som till följd av funktionsnedsättning har nedsatt 

arbetsförmåga. Många av våra medlemmar kommer aldrig att kunna arbeta på grund av kognitiva 
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och fysiska funktionsnedsättningar och de får därmed endast grundbeloppet i aktivitetsersättning 

eller sjukersättning, vilket sällan täcker nödvändiga utgifter. 

 

För dem som kan arbeta, på heltid eller deltid, blir det ekonomiska utfallet annorlunda. 

Förbundet inser att en övergång till en beräkning av inkomstunderlaget på historiska (faktiska) 

inkomster i flera fall kan vara en fördel, men vill samtidigt betona att en sådan metod för andra kan 

innebära problem, bl.a. i form av lägre sjukpenning. Det är därför angeläget att utredningen och 

statsmakterna i sitt fortsatta arbete noga överväger hur sådana problem kan minimeras. 

 

FUB vill erinra om att de samlade 39 handikappförbunden, bl.a. FUB, i en underlagsrapport till den 

Parlamentariska socialförsäkringsutredningen – En socialförsäkring för alla (SOU 2010:14) – 

redovisade förbundens förslag till en hållbar socialförsäkring. I den rapporten redovisade förbunden 

också sina erfarenheter av olika problem inom de gällande socialförsäkringarna.  Förbunden 

betonade att socialförsäkringarna skall vara så utformade att de bygger på en trygg, rättvis och 

förutsägbar grund.  FUB utgår från att de principerna skall utgöra grund för fortsatta förslag och 

beslut rörande socialförsäkringarna. 
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