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Försäkringskassan ser positivt på de framtagna förslag som ökar möjligheterna 
för idéburna aktörer att delta i utförandet av offentligt finansierade välfärds- 
tjänster och för statliga myndigheter att dra nytta av de idéburna aktörernas 
kompetens, erfarenhet och andra resurser. När det gäller insatser för personer 
med olika fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar kan det handla om att  
hjälpa personer som är särskilt utsatta och ofta har behov av mer komplexa och 
långvariga lösningar än vad enskilda, av offentliga aktörer upphandlade 
insatser, kan erbjuda. Det kan också handla om att hjälpa personer att komma 
tillbaka i arbete, vilket omfattar de som är sjukskrivna. Detta nämns i utred-
ningen såsom arbetsorienterad rehabilitering, arbetsträning och återintegrering 
på arbetsmarknaden genom bland annat arbetsintegrerade sociala företag. Inom 
den idéburna sektorn finns mycket samlad kunskap kring specifika problem, 
till exempel hur man möter personer med psykisk ohälsa och ökar motivation 
och välmående för att så småningom bana väg mot sysselsättning och arbete. 

Försäkringskassan anser att vägledningen Idéburet offentligt partnerskap ger ett 
bra stöd. Det borde dock läggas till en förteckning över förkortningar i början 
eller där förkortningarna förekommer vilket skulle underlätta läsningen.  

Beslut i detta ärende har fattats av rättschef Michael Erliksson i närvaro 
av verksamhetsområdeschef Peter Andrén och verksjurist Annika  
Kleen, den senare som föredragande. 

Michael Erliksson 

Annika Kleen 
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Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade problem som kan förhindra dokumentet från att vara fullständigt tillgängligt.
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