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Synpunkterna gäller påverkan på Försäkringskassans verksamhet.
Asylsökande personer som arbetar i Sverige är försäkrade för arbetsbaserade förmåner
enligt socialförsäkringsbalken, SFB. För att ha rätt till en arbetsbaserad förmån behöver
personen ha arbetstillstånd i Sverige eller ett uppehållstillstånd med motsvarande
verkan (6 kap. 14 § SFB). Det behöver alltså kontrolleras om en sökande eventuellt är
undantagen kravet om arbetstillstånd (AT-UND) och hur länge det gäller.
Försäkringskassans IT-tjänst ”Förmån kan lämnas enligt 5 kap. 12 § eller 6 kap. 14 §
SFB” kan genomföra en kontroll av Migrationsverkets beslut om AT-UND, men det
förutsätter att personen har personnummer eller samordningsnummer registrerat i
Migrationsverkets databas så att denne kan hittas. Annars faller ärendet ut för manuell
hantering. Om asylsökande har samordningsnummer registrerade hos Migrationsverket
blir påverkan av de nya LMA-korten mycket liten hos Försäkringskassan.
Om personen inte har samordningsnummer kommer Försäkringskassan behöva
kontrollera om personen är undantagen kravet om arbetstillstånd och hur länge det
gäller. Det kommer att ta mer tid att göra kontroll via URL eller QR-kod eftersom man
idag kan läsa dessa uppgifter direkt i den inskannade bilden av LMA-kortet.
Försäkringskassan ser frågetecken kring om informationen gällande giltighet och ATUND kommer att finnas i fråga-svarstjänsten ”bryggan” i serviceåtgärder eller om
utredare måste ha tillgång till URL-adressen på baksidan av kortet. Eftersom kortets
giltighetstid är tre månader och Försäkringskassan ofta utreder retroaktivt finns
eventuellt behov av att titta på hur giltighetstid och AT-UND har varit historiskt för en
enskild. Frågan är om detta kommer finnas tillgängligt i ”bryggan” eller i URL-adressen.
Försäkringskassan ser behov av att detta klargörs.
Beslut i detta ärende har fattats av rättschef Mikael Westberg i närvaro av enhetschef
Annacarin Rathsman och rättslig expert Emma Holm, den senare som föredragande.
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