
REMISSVAR 1 (1) 
Datum Vår beteckning 

2021-11-10 FK 2021/014228 

Arbetsmarknadsdepartementet 

103 33 Stockholm 

Vissa lagförslag med anledning av en reformerad 
arbetsmarknadspolitisk verksamhet (DS 2021:27) 
(A2021/01723) 

Försäkringskassan begränsar yttrandet till de delar som kan beröra myndighetens 
verksamhet.  

Det framgår inte tydligt av promemorian om den föreslagna insatsen förmedlingsinsatser 
kommer att fungera som ett fristående program, som t.ex. jobb- och utvecklingsgarantin, 
eller som en del inom något av de befintliga programmen. Det går därför inte att dra 
några säkra slutsatser kring om förmedlingsinsatser i sig berättigar till aktivitetsstöd, 
utvecklingsersättning eller etableringsersättning. Om avsikten är att förmedlingsinsatser 
ska fungera som ett fristående program som berättigar till ersättning från 
Försäkringskassan kan det innebära utvecklingskostnader för myndigheten. 
Försäkringskassan kommer att behöva utveckla befintliga it-system för att kunna ta 
emot information kring en enskilds deltagande i programmet. Kostnadernas storlek beror 
bland annat på om annan information än den som redan hanteras gällande befintliga 
arbetsmarknadspolitiska program behöver tas emot. Om införandet av 
förmedlingsinsatser innebär att fler personer än i dag har rätt till ersättningar från 
Försäkringskassan medför det ökade kostnader för handläggning och försäkringsutgifter 
för myndigheten. Mot bakgrund av oklarheterna kring vad införandet kommer att 
innebära för Försäkringskassan har myndigheten inte kunnat göra någon beräkning av 
kostnaderna. 

Det finns mot denna bakgrund behov av att förtydliga förslagens innebörd i det fortsatta 
beredningsarbetet. 

Beslut i detta ärende har fattats av rättschef Mikael Westberg i närvaro av verksjuristen 
Martina Lindkvist, den senare som föredragande. 

Mikael Westberg 

Martina Lindkvist 
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