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Yttrande över delbetänkandet Harmoniserat inkomstbegrepp – 
Möjligheter att använda månadsuppgifter i social- och 
arbetslöshetsförsäkringarna (SOU 2012:47) 
(S2012/4711/SF) 
 
Sammanfattning 
 
Kronofogdemyndigheten (KFM) tillstyrker utredningens förslag om ett förändrat 
inkomstbegrepp i 25 kap. 2 § socialförsäkringsbalken (2010:110). KFM har inte 
heller något att erinra avseende de analyser om hur månadsuppgifter kan användas 
i social- och arbetslöshetsförsäkringarna med undantag från vad som nedan anges. 
I övrigt hänvisas till myndighetens remissvar avseende 
Månadsuppgiftsutredningens betänkande Månadsuppgifter – snabbt och enkelt 
(SOU 2011:40). 
 
Avsnitt 3.4.5 ”Informationsutbyte” 
 
KFM bör ges direktåtkomst till samtliga uppgifter som enligt delbetänkandet ska 
redovisas månatligen, inte endast den summerade inkomstuppgiften. En sådan 
åtkomst kan underlätta myndighetens verksamhet vad gäller utmätning av lön 
samt uppföljning av densamma. En direktåtkomst till månadsuppgifterna kan 
dessutom leda till administrativ lättnad för arbetsgivare och andra 
uppgiftslämnare. I denna del noteras att en eventuell uppgift om arbetad tid i 
månadsuppgiften kan medföra ytterligare administrativ lättnad för både KFM och 
uppgiftslämnare vid handläggning av löneutmätning. 
 
Avsnitt 3.6.2 ”Den konkretiserade månadsuppgiften” 
 
Vad avser sekretess och integritet i uppgiftslämningen hänvisas i delbetänkandet 
till Månadsuppgiftsutredningens förslag. KFM vill i denna del understryka att den 
absoluta sekretess som föreslås omfatta de uppgifter som lämnas från Skatteverket 
till annan myndighet kan komma att urholkas hos KFM eftersom 
inkomstuppgiften är en del av de löneutmätningsbeslut som fattas och som 
därmed blir offentlig i enlighet med 34 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen 
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(2009:400). Av 2 kap. 18 § utsökningsbalken framgår att även skälen till ett beslut 
omfattas av beslutet. Eftersom månadsuppgiften utgör grunden för ett beslut om 
löneutmätning kommer uppgiften bli offentliga hos KFM. Endast i de fall där de 
inhämtade månadsuppgifterna inte leder till ett beslut om löneutmätning kommer 
sekretessen bestå i enlighet med utredningens förslag. 
 
Avsnitt 4.4 ”Nytt inkomstbegrepp för arbetstagare” 
 
Mot bakgrund av att oriktiga inkomstuppgifter är en vanlig orsak till felaktiga 
utbetalningar från välfärdssystemen välkomnar KFM ett regelsystem där 
utgångspunkten är historiska inkomstuppgifter. En övergång till historiska 
uppgifter kan sannolikt medföra att antalet mål om återkrav av till exempel 
bostadsbidrag och arbetslöshetsersättning minskar och därmed också antalet 
restförda skulder hos KFM. 
 
Avsnitt 14.3.3 ”Hur påverkas kvalificeringen till försäkringen av ett 
inkomstvillkor istället för ett arbetsvillkor?” 
 
I avsaknad av tillräckliga data antas i betänkandet att något fler personer än 
tidigare kommer att kvalificera till arbetslöshetsförsäkringen om den baseras på 
inkomst istället för tid. Mot bakgrund av att dagens arbetslöshetsförsäkring 
tenderar att omfatta allt färre personer kan ifrågasättas om inte ytterligare 
utredning bör göras med syfte att utvidga försäkringen. En arbetslöshetsförsäkring 
som omfattar fler personer än idag kan bidra till att motverka överskuldsättning. 
 
En övergång till inkomstbaserad arbetslöshetsförsäkring anges ha förutsättningar 
att förenkla dagens regelsystem. Detta bör sannolikt kunna medföra kortare 
handläggningstider hos arbetslöshetskassorna och därmed kunna minska antalet 
individer som tvingas söka ekonomiskt bistånd i avvaktan på beslut om ersättning. 
På samma sätt kan kortare handläggningstider minska antalet personer som 
tvingas låna medel till sitt uppehälle och därmed riskera överskuldsättning. KFM 
ser således positivt på en omarbetning av reglerna kring arbetslöshetsförsäkringen 
och bedömer att mer lättillämpade regler är viktiga ur ett skuldförebyggande 
perspektiv. 
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Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rikskronofogde. I 
handläggningen har också deltagit biträdande rikskronofogden Erica Wass, 
verksamhetschefen Maria Mindhammar, kanslichefen Karin Berglöf Hedar samt 
verksjuristen Andreas Kappen, föredragande. 
 
 
 
Eva Liedström Adler 
 
    Andreas Kappen 


