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Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm

Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken
arbetar eller studerar (SOU 2018:11)
(U2018/01831/UF)
Försäkringskassan begränsar yttrandet till de delar som berör vår verksamhet.

9.1 Utredning om ekonomisk ersättning till unga inom det
kommunala aktivitetsansvaret
Försäkringskassan ser positivt på förslaget, men ser gärna att det i direktiven till
utredningen även ingår att se över möjligheten för kommunerna att ansvara för och
betala ut ersättning för de fritidsaktiviteter som idag ryms inom Försäkringskassans
uppdrag gällande aktivitetsersättning (33 kap. 25 § socialförsäkringsbalken).
Försäkringskassan har tidigare lyft frågan om det är ändamålsenligt att
Försäkringskassan har samordningsansvaret och ersätter kostnader för aktiviteter i
form av fritidsaktiviteter och sysselsättning. Försäkringskassan menar att det bör
övervägas om inte ansvaret istället borde tilldelas kommunerna, som redan i dag
tillhandahåller denna typ av insatser för en stor del av målgruppen. Ersättningen för
aktiviteter för målgruppen hålls därmed ihop.

10.2 Avslutande vägledningssamtal för elever som avslutar
gymnasiet i förtid eller utan examen
Försäkringskassan ser positivt på förslaget men vill understryka vikten av att
vägledande avslutningssamtal inte riskerar att för vissa grupper innebära en
överlämning till socialförsäkringen. Det bör inte vara ett förstahandsval för personer
med funktionsnedsättning att ansöka om en ersättning från socialförsäkringen, till
exempel i form av aktivitetsersättning. Dessa personer bör, precis som alla unga som
inte lyckas hitta arbete på egen hand, få stöd via Arbetsförmedlingen.

11.3 Nationellt samordnat stöd från tre myndigheter
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Försäkringskassan instämmer i utredningens förslag och ser positivt på att bidra med
relevant kunskap inom området till de myndigheter som föreslås få uppdraget.
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Avsnitt 1.1 Förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800)
Försäkringskassan anser att lagtexten i 15 kap. 20 a § skollagen bör justeras på så sätt
att ”utan att erhålla examen” byts ut mot ”utan att få examen”.
Försäkringskassan har inte några synpunkter på förslagen i övrigt.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Maria Hemström-Hemmingsson i
närvaro av avdelningschef Marie Axelsson och verksamhetsutvecklare Nadja
Heidgren, den senare som föredragande.
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