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Försäkringskassan
103 51 Stockholm

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Försäkringskassan

Riksdagen har beslutat om Försäkringskassans verksamhet för
budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 9, bet. 2016/17:SoU1, rskr.
2016/17:127, prop. 2016/17:1 utg.omr. 10, bet. 2016/17:SfU1, rskr.
2016/17:122, prop. 2016/17:1 utg.omr. 12, bet. 2016/17:SfU3, rskr.
2016/17:121, prop. 2016/17:99 utg.omr. 10, bet. 2016/2017:FiU21, rskr.
2016/17:310).

VERKSAMHET
--3

Uppdrag

--Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling

Försäkringskassan ska följa upp och analysera sjukfrånvarons utveckling
för kvinnor respektive män. Dessa analyser ska även göras med
beaktande av diagnosutvecklingen. Försäkringskassan ska särskilt
analysera inflödet till sjukpenning och sjukfallens varaktighet, samt följa
upp de olika tidsgränserna i sjukförsäkringen. Utöver detta ska även en
uppföljning av målet för sjukpenningtalet redovisas. Arbetsförmedlingen
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ska bistå Försäkringskassan med relevant statistik i uppföljningen av de
personer som omfattas av samarbetet mellan myndigheterna. Uppdraget
ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den
21 juni 2017.
Nybeviljande av sjukersättning och aktivitetsersättning

Försäkringskassan ska analysera utvecklingen av nybeviljandet av
sjukersättning och aktivitetsersättning, med beaktande av skillnaden
mellan kvinnor och män samt diagnosutvecklingen. En särskild
redovisning ska göras av övergångar från aktivitetsersättning till
sjukersättning samt övergångar från aktivitetsersättning till sjukpenning i
särskilda fall. Här är av särskilt intresse andelen som i anslutning till det
att aktivitetsersättning avslutas vid 30 års ålder erhåller någon av
de nämnda förmånerna och bostads- respektive
boendetillägg. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet
(Socialdepartementet) senast den 1 juni 2017.
Förstärkta insatser för personer som är sjukskrivna och för unga med
aktivitetsersättning

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska i samarbete utreda
behovet av och genomföra insatser som förkortar tiden i
sjukförsäkringen samt medför att den som är sjukskriven eller har
aktivitetsersättning utvecklar eller återfår arbetsförmågan och därmed
kan återgå i, eller få, arbete. Insatserna ska ske så tidigt som möjligt för
de kvinnor och män som bedöms ha behov av aktiva
rehabiliteringsinsatser. I uppdraget ingår att skapa goda förutsättningar
för övergången till Arbetsförmedlingen för de personer som har nedsatt
hälsa men av Försäkringskassan bedöms ha arbetsförmåga och därmed
inte längre har rätt till ersättning från sjukförsäkringen. Uppdraget ska
redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet och
Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 19 maj 2018.
Översyn av regelverket avseende ersättning för deltagare i
rehabiliteringsinsatser

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska se över befintligt
regelverk avseende kvinnors respektive mäns ersättning vid deltagande i
rehabiliteringsinsatser som bedrivs i samverkan mellan myndigheterna.
Syftet med uppdraget är att skapa goda förutsättningar för individen att
uppnå egen försörjning. Utgångspunkten för översynen ska vara att
regelverket ska underlätta för deltagare i rehabiliteringssamverkan att ta
del av Arbetsförmedlingens insatser samtidigt som individens
försörjning inte ska påverkas.

Sidan 2 av 9

Myndigheterna ska vid behov föreslå förändringar i nuvarande regelverk
och utforma ett gemensamt förslag på ny reglering. Förslagen som
lämnas bör innebära förenklingar för båda myndigheterna. Förslagen ska
inte medföra ökade utgifter på statsbudgeten. Uppdraget ska redovisas
till Regeringskansliet (Socialdepartementet och
Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2017.
Utvecklade utredningar inför beslut om aktivitetsersättning och förstärkta
insatser för unga med aktivitetsersättning

Försäkringskassan ska utveckla utredningarna av arbetsförmågan inför
beslut om aktivitetsersättning. Detta gäller särskilt vid bedömning av
arbetsförmåga och planering för personer som saknar eller endast har
liten erfarenhet av arbetslivet. Syftet är att bättre ta vara på
arbetsförmåga och säkra likformighet och hög kvalitet i besluten.

Försäkringskassan ska utveckla sitt arbete med att identifiera de unga
personer med aktivitetsersättning som har behov av förberedande eller
arbetslivsinriktade insatser, bl.a. i samverkan med Arbetsförmedlingen
och genom samordningsförbund. Syftet är att nödvändiga insatser vidtas
för den enskilde. Försäkringskassan ska utnyttja relevanta erfarenheter
från uppdraget Effektutvärdering av insatser för unga med
aktivitetsersättning (dnr S2015/04591/SF).
Uppdraget ska genomföras i samråd med Arbetsförmedlingen och
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Försäkringskassan ska
redovisa de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att utveckla sitt
arbete avseende insatser för unga med aktivitetsersättning till
Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2018.
Insatser genom samordningsförbunden

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska arbeta för att
samordningsförbunden prioriterar att finansiera insatser för
långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga som har
aktivitetsersättning i syfte att stärka kvinnors och mäns förmåga till
förvärvsarbete. Denna del av uppdraget ska redovisas till
Regeringskansliet (Socialdepartementet och
Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 19 maj 2018.
Försäkringskassan ska även samlat redovisa målgrupper och resultat av
de insatser som finansieras av samordningsförbunden. Denna del av
uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet)
senast den 28 februari 2018.
Kvaliteten i bedömningen av försäkringsmedicinska utredningar

Försäkringskassan ska redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit
för att säkerställa kvalitet och enhetlighet i de bedömningar som görs på
Försäkringskassan efter att en försäkringsmedicinsk utredning har
gjorts. Försäkringskassan ska även redovisa hur den
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försäkringsmedicinska rådgivarens roll tydliggörs i dessa ärenden.
Försäkringskassan ska även redovisa hur ett jämställdhetsperspektiv
integreras i hela handläggningen av försäkringsmedicinska utredningar,
inklusive den utbildning som erbjuds utförare av sådana utredningar.
Försäkringskassan ska även redovisa resultat av vidtagna åtgärder.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet)
senast den 28 februari21 september 2018.
Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Försäkringskassan ska följa upp, beräkna och betala ut ersättning enligt
följande överenskommelser som slutits mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL):
• En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och

rehabiliteringsprocess 2016

• Fördjupade medicinska utredningar 2016
• Pilotverksamhet med aktivitetsförmågeutredningar 2016
• Försäkringsmedicinska utredningar för perioden 1 november 2016–31

december 2017

• En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och

rehabiliteringsprocess 2017-2018

Försäkringskassan ska, tillsammans med SKL och i tillämpliga delar
Socialstyrelsen, fortsätta utvecklingsarbetet i enlighet med villkor 4,
Utökat elektroniskt informationsutbyte, i överenskommelsen mellan
staten och SKL om En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocess 2017-2018.
Försäkringskassan ska sammanställa landstingens underlag och resultat
avseende villkor 1, 2 och 3 i överenskommelsen om En kvalitetssäker och
effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017-2018 och lämna
en samlad redovisning till Regeringskansliet (Socialdepartementet)
senast den 15 februari 2018.
--FINANSIERING
4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

--Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

---
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1:6

Bidrag för sjukskrivningsprocessen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet

ap.2

Kunskapsutveckling för
sjukskrivningsprocessen (ram)

Disponeras av Försäkringskassan

ap.3
ap.4
ap.5

ap.8
ap.9
ap.10

Finansiell samordning genom
samordningsförbund (ram)
Medicinsk service (ram)
Rehabiliteringsinsatser i
samarbete mellan
Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen (ram)
Arbetsplatsnära stöd (ram)
Försäkringsmedicinska
utredningar (ram)
Bidrag till hälso- och sjukvården
(ram)

4 000

4 000
2 897 000

339 000
55 000
709 000

100 000
290 000
1 404 000

Villkor för anslag 1:6

--ap.9 Försäkringsmedicinska utredningar

Anslagsposten får användas för utgifter för försäkringsmedicinska
utredningar i enlighet med överenskommelsen mellan staten och Sveriges
Kommuner och Landsting om försäkringsmedicinska utredningar i form
av teambaserade medicinska utredningar (TMU) och särskilt
läkarutlåtande (SLU) 2016 (dnr S2015/08166/SF), pilotverksamhet för
aktivitetsförmågeutredningar 2016 (dnr S2015/08165/SF) och
försäkringsmedicinska utredningar för perioden 1 november 2016 till
31 december 2017 (dnr S2016/06220/SF). För överenskommelserna om
försäkringsmedicinska utredningar i form av teambaserade medicinska
utredningar (TMU) och särskilt läkarutlåtande (SLU) 2016 (dnr
S2015/08166/SF) och pilotverksamhet för aktivitetsförmågeutredningar
2016 (dnr S2015/08165/SF) ska utbetalningar ske senast den 31
december 2017.
Försäkringskassan får köpa försäkringsmedicinska utredningar i de fall
den allmänna hälso- och sjukvården inte kan bistå Försäkringskassan
med sådana utredningar.
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ap.10 Bidrag till hälso- och sjukvården

Anslagsposten får användas för utbetalning av bidrag till landstingen i
enlighet med överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocess 2016 (dnr S2015/08163/SF) respektive En
kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess
2017-18 (dnr S2016/07725/SF).
Högst 20 000 000 kronor får utbetalas till SKL för villkor 6 Teknisk
plattform för stöd och behandling.
Högst 5 000 000 kronor får användas för villkor 7 Utvecklingsmedel för
stöd till rätt sjukskrivning.
Högst 5 000 000 kronor får utbetalas till SKL som ersättning för SKL:s
arbete med samordning och stöd av landstingens arbete.
1 000 000 kronor får utbetalas till Socialstyrelsen för uppdraget Det
försäkringsmedicinska beslutsstödet (Socialstyrelsens regleringsbrev för
2017, Övriga uppdrag, uppdrag 4).
Högst 40 000 000 kronor får utbetalas till Forte, i enlighet med
uppdraget Forskning om insatsers betydelse för återgång i arbete, i
Fortes regleringsbrev för 2017.
2 500 000 kronor får utbetalas till Forte för uppdraget Nyttiggörande av
forskningssatsningar inom företagshälsovård (Fortes regleringsbrev för
2017).
3 000 000 kronor får utbetalas till Socialstyrelsen för uppdraget om
sjukskrivningspraxis (S2016/04582/SF).
--2:1

Försäkringskassan (Ramanslag)

Disponeras av Försäkringskassan

ap.1

Förvaltningsmedel (ram)

8 424 404

8 424 404

--5

Övriga villkor

---
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5.2

Utbetalningsplan

Till Försäkringskassans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt
detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
Utbetalningsdatum

Belopp

2017-01-25

699 617

2017-02-25

699 617

2017-03-25

699 617

2017-04-25

699 617

2017-05-25

699 617

2017-06-25

699 617

2017-07-25

704 450

2017-08-25

704 450

2017-09-25

704 450

2017-10-25

704 450

2017-11-25

704 450

2017-12-25

704 452

Summa

8 424 404

Belopp angivna i tkr

Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försäkringskassans
disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1

Förvaltningsmedel

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna
disponeras

--Villkor
Administration av statlig fordran

Avser avgifter som tas ut av gäldenärer i enlighet med bl.a. lagen
(1981:739) om ersättning för inkassokostnader m.m. och förordningen
(1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten.
Ersättning från försvaret

Försäkringskassan ska ta ut avgifter för administration av ersättningar
till
- hemvärnsmän som betalas ut enligt förordningen (1997:147) om
förmån för hemvärnsmän,
- frivilliga enligt förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga,
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- officersaspiranter enligt officersförordningen (2017:1268) och
- rekryter enligt förordningen (2015:613) om militär grundutbildning.
--På regeringens vägnar

Annika Strandhäll
Josefin Sandström
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Kopia till
Statsrådsberedningen/internrevisionen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Arbetsmarknadsdepartementet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/FMA
Finansdepartementet/OFA/ESA
Finansdepartementet/OFA/SFÖ
Försvarsdepartementet
Näringsdepartementet
Utbildningsdepartementet
Arbetsmarknadsutskottet
Finansutskottet
Försvarsutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Utbildningsutskottet
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Ekonomistyrningsverket
Inspektionen för socialförsäkringen
Kammarkollegiet
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Pensionsmyndigheten
Riksrevisionen
Riksgälden
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Skolverket
Socialstyrelsen
Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer
LO - Landsorganisationen i Sverige
TCO - Tjänstemännens Centralorganisation
SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation
Sveriges Kommuner och Landsting
Svenskt Näringsliv
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