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Datum Vår beteckning 
2020-02-28 014980-2019 

Arbetsmarknadsdepartementet 

103 33 Stockholm 

Ändrade bestämmelser avseende särskilda insatser 
för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller 
aktivitetsersättning 
 (Ds 2019:29) 

Försäkringskassan begränsar yttrandet till de delar som berör vår verksamhet. 

Sammanfattning 
Försäkringskassan ser mycket positivt på de föreslagna ändringarna i 
bestämmelserna om särskilda insatser för personer med tre fjärdedels sjuk- eller 
aktivitetsersättning. De förändringar som föreslås ligger i linje med vad vi själva har 
sett behov av och förespråkat i tidigare svar på regleringsbrevsuppdrag.  

Kopplat till övergångsbestämmelserna saknas det en tidpunkt för när ersättning enligt 
den gamla bestämmelsen senast kan framställas. Försäkringskassan ser att en sådan 
vore önskvärd och förordar att en så kort tid som möjligt sätts.  

Försäkringskassan noterar att förändringarna kommer att kräva ändringar i 
förordning (1998:1773) om ersättning vid särskilda insatser för personer med tre 
fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning och i förordning (2018:1528) om 
statlig ersättning till Samhall Aktiebolag för en tjänst av allmän ekonomiskt intresse. 

4.1 Försäkringskassan ska inte längre ersätta kostnader för 
anställning 
Försäkringskassan ser positivt på förslaget att upphäva den bestämmelse (33 kap. 28 
§ SFB) som ger myndigheten ansvar att ersätta anställningskostnader för personer
som har fjärdedels sjuk- eller aktivitetsersättning och får lönebidrag för anställning
eller anställning hos Samhall på sin återstående arbetsförmåga. Förslaget innebär att
Försäkringskassan slipper den omständliga fakturahantering och därmed
administrativa kostnad som ansvaret innebär, vilket ligger i linje med vad vi tidigare
påtalat i svar på regleringsbrevsuppdrag.

4.2 Försäkringskassans ansvar ska förtydligas 
Försäkringskassan är likaså positiv till den ändring som föreslås i bestämmelsen (33 
kap. 27 §) som reglerar ansvaret för särskilda insatser. Formuleringen tydliggör 
ansvarsfördelningen mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, och ligger i 
linje med vad Försäkringskassan tidigare påtalat i svar på regleringsbrevsuppdrag.  
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5 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 
Försäkringskassan anser att det bör anges en tidpunkt för när ersättningsanspråk 
avseende tid före lagändringen senast kan framställas. Av övergångsbestämmelserna 
eller motiven till dessa framgår inte det i nuläget. Det finns inte heller sedan tidigare 
någon sådan tidsgräns i förordning (1998:1773) om ersättning vid särskilda insatser 
för personer med tre fjärdedels sjukersättning eller aktivitetsersättning. 
Försäkringskassan förordar att en så kort tid som möjligt sätts. 
 
7 Författningskommentar 
Försäkringskassan noterar att den föreslagna ändringen av 33 kap. 28 § 
socialförsäkringsbalken kommer att kräva ändringar av bestämmelserna i förordning 
(1998:1773) om ersättning vid särskilda insatser för personer med tre fjärdedels 
sjukersättning eller aktivitetsersättning och i förordning (2018:1528) om statlig 
ersättning till Samhall Aktiebolag för en tjänst av allmän ekonomiskt intresse. 
 
Försäkringskassan har inte några synpunkter på förslagen i övrigt. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Marie Axelsson i närvaro av 
rättschef Gerda Lind, områdeschef Ingeborg Watz Forslund och 
verksamhetsutvecklare Anette Olsson, den senare som föredragande. 
 
 
Marie Axelsson 
 

 
 
 
Anette Olsson 
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