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Försäkringskassan begränsar yttrandet till de delar som berör vår verksamhet. 

4.6 Inkomstpensionstillägget bör varken minska vissa andra 
förmåner eller påverka avgifter enligt socialtjänstlagen 
I avsnittet anges att inkomstpensionstillägget inte ska ingå i den bidragsgrundande 
inkomst som ligger till grund för bland annat bostadstillägg. Vidare anges att det med 
bostadstillägg i detta fall avses bostadstillägg för pensionärer.  

Försäkringskassan anser att det är missvisande att skriva att det med bostadstillägg i 
detta fall avses bostadstillägg för pensionärer, eftersom även bostadstillägg till 
personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning kan påverkas. Om en person 
med sjukersättning eller aktivitetsersättning är gift (eller som likställs med gift) med 
en person som får inkomstpensionstillägg kan bostadstillägget för personen med 
sjukersättning eller aktivitetsersättning påverkas. Vissa av dessa ärenden handläggs 
av Pensionsmyndigheten, medan andra handläggs av Försäkringskassan. 

5.4.2 Försäkringskassan 
I avsnittet om administrativa och ekonomiska konsekvenser för Försäkringskassan 
anges att viss anpassning av IT-system och handläggning kommer bli nödvändigt 
med anledning av förslagen. Vidare anges att Försäkringskassans ökade 
administrativa kostnader bör kunna hanteras inom befintliga ekonomiska ramar. 

Försäkringskassan anser att risker och utmaningar med att hinna utveckla och 
förvalta ett förändrat eller nytt IT-stöd inte beaktats i tillräcklig utsträckning i 
förslagen. Försäkringskassan anser att det dessutom finns viss osäkerhet kring om 
detta kommer att kunna hanteras inom Försäkringskassans befintliga ekonomiska 
ramar. Det förutsätts därför att detta tas om hand i den fortsatta behandlingen av 
frågan. 

Försäkringskassan har inte några synpunkter på förslagen i övrigt. 
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Beslut i detta ärende har fattats av rättschef Michael Erliksson. Föredragande har 
varit rättslig expert Lena Wikström. 
 
 
Michael Erliksson 
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