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Saco 

Box 2206 

103 15 STOCKHOLM 

SRATs och Utrikesförvaltningens personalförenings 
(UPF) kommentarer gällande SOU 2017:5 Svensk 
social trygghet i en globaliserad värld” 

Sverige behöver en väl fungerande utrikesförvaltning, vilket förutsätter att 

utrikesförvaltningen kan rekrytera och behålla kompetent personal. Sverige 

måste också kunna sända ut personal på längre utlandsstationeringar från andra 

statliga arbetsgivare för att på sikt uppfylla och genomföra för Sverige viktiga 

internationella åtaganden. Som utredaren, liksom tidigare utredare, framhåller 

”… kan medföljandes situation påverka en anställds benägenhet att söka ut-

landstjänst negativt och åtgärder bör därför vidtas för att underlätta de med-

följandes situation, och då särskilt deras ekonomiska villkor.” Det blir alltmer 

vanligt att unga har sin första anställning utomlands, exempelvis i en inter-

nationell organisation, eller att statligt utsända träffar en partner under utlands-

tiden. Detta kan idag få mycket negativa ekonomiska konsekvenser för de som 

är eller har varit statligt utsända och deras medföljande.  

 

SRAT och UPF delar uppfattningen att ”det sociala skyddet för medföljande 

till statligt anställda ska stärkas eftersom det är en viktig komponent i att möj-

liggöra en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning inom utrikesförvaltningen” 

samt att ”det är fortsatt motiverat att ha särskilda regler för statligt utsända som 

tjänstgör utanför Sverige på statens uppdrag och representerar staten Sverige i 

olika internationella sammanhang” och ”särskilda bestämmelser för med-

följande till statligt anställda gällande tillgång till hälso- och sjukvård och 

socialförsäkringsskydd.” 

 

Bosättningsbaserade socialförsäkringen 

SRAT och UPF instämmer i utredarens förslag att ”anslutande familjemed-

lemmar till statligt utsända ska omfattas av den svenska bosättningsbaserade 

socialförsäkringen även om de inte tidigare har varit bosatta i Sverige”. 

 

Sjukpenninggrundande inkomst 

SRAT och UPF instämmer i utredarens förslag att det ska införas 

särbestämmelser för medföljande partner till statligt anställda gällande efter-

skyddstid. SRAT och UPF instämmer även i att den sjukpenninggrundande in-

komsten vid återkomsten till Sverige lägst ska motsvara det belopp som ut-

gjorde deras sjukpenninggrundande inkomst omedelbart före 

utlandstjänstgöringen. 
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Till skillnad från utredaren anser SRAT och UPF att den sjukpenning-

grundande inkomsten ska omräknas med anledning av löneutvecklingen i 

Sverige, då villkoren för utlandstjänstgöring inte på långa vägar kompenserar 

de merkostnader en utlandstjänstgöring innebär eller de ofta negativa konse-

kvenserna för medföljandes karriär, löneutveckling och pension.  

 

Föräldrapenning 

SRAT och UPF instämmer i utredarens förslag att det för statligt utsändas med-

följande vid fastställandet av 240-dagarsvillkoret ska bortses från 

utlandsvistelsen. 

 

Folkbokföring 

SRAT och UPF instämmer i utredarens förslag att ”den som har avregistrerats 

från folkbokföringen och som sedan blir utsänd för anställning på utländsk ort i 

svenska statens tjänst åter ska kunna folkbokföras i Sverige. Folkbokföringen i 

Sverige ska även vara möjlig för de familjemedlemmar som följer med”. SRAT 

och UPF instämmer även i utredarens förslag att det ”för de medföljande dock 

inte är lämpligt att ställa krav på tidigare folkbokföring i Sverige” samt att ”de 

medföljandes folkbokföring i Sverige därför bör ske endast om det finns ett 

sådant önskemål”. En förändring i detta avseende är nödvändig för att svenska 

staten ska kunna ta sitt ansvar för att tillförsäkra utsända och medföljande till 

utsända likvärdig hälso- och sjukvård. 
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