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Promemoria: Förslag om ändrad beräkning
av livränta vid arbetsskada

Schablonmässig beräkning av semestersättning och
semesterlön som ingår i livränteunderlaget
Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) avstyrker förslaget med följande
kommentarer.
I promemorian anges att Försäkringskassan har uppmärksammat att
rättssäkerheten för de försäkrade försämras vid en individuell beräkning av
inkomstförhållandena eftersom det finns en viss osäkerhet i de uppgifter
som arbetsgivarna lämnar gällande semesterersättning och semesterlön.
Det saknas närmare redogörelse för i vilken omfattning och hur
informationen från arbetsgivarna brister. Det är därför inte möjligt för ISF
att, utifrån befintligt underlag, få någon uppfattning om hur omfattande de
påtalade bristerna är.
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Av promemorian framgår vidare att Försäkringskassan har genomfört en
jämförelse av 50 personers livränteärenden. Försäkringskassans
undersökning visar att försäkrade kan komma att bli underkompenserade
eller överkompenserade jämfört med storleken på den ersättning som de
skulle ha fått om den faktiska semesterlönen eller semestersättningen
beaktades. ISF vill i detta sammanhang framhålla att det kan finnas risk för
att det uppstår en systematisk underkompensation eller överkompensation
beroende på vilket kollektivavtal de försäkrade omfattas av.
ISF ställer sig positiv till förslagets ansats att hitta ett system för att
effektivisera handläggningen inom arbetsskadeförsäkringen så att de
försäkrade snabbare kan få beslut och att förutsebarheten kan öka utan att
rättssäkerheten åsidosätts. Den administrativa förenklingen, som
införandet av en schablonmässig beräkning innebär, är en åtgärd i en
riktning som enligt ISF är önskvärd under förutsättning att det blir en
effektivitetsvinst. ISF vill samtidigt peka på vikten av att principen inom
arbetsskadeförsäkringen om att livräntan ska ge full kompensation för den
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inkomstförlust som arbetsskadan föranlett inte kommer i skymundan i
arbetet med att effektivisera handläggningen.
Oberoende av detta är ISF:s sammantagna bedömning att promemorian
inte ger tillräckligt underlag för att kunna värdera förslaget och att det
behövs mer utvecklade konsekvensanalyser. Med anledning härav
avstyrker ISF i dagsläget förslaget om ändrad beräkning av livränta vid
arbetsskada.

Detta yttrande har beslutats av chefsjurist Catarina Eklundh Ahlgren.
Katarina Sjöberg har varit föredragande.
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