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Sammanfattning 

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har i sin rapport om avslag på ansökan om 
aktivitetsersättning undersökt hur det går för de unga som får avslag på sin ansökan om 
aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga. I rapporten presenterar ISF resultat om 
hur det går för unga personer i åldern 20–24 år som får avslag på sin ansökan om 
aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga och som inte har haft ersättningen 
tidigare.  
 
ISF lämnar inga rekommendationer till Försäkringskassan i rapporten. 
 

Försäkringskassans kommentar 
Externa och interna uppföljningar och granskningar ger värdefull kunskap om hur 
socialförsäkringen fungerar och tillämpas. Försäkringskassan anser att rapporten tar 
upp och analyserar en angelägen fråga.  
 
Rapporten ger, ur flera perspektiv, viktig kunskap om vad som händer efter beslutet om 
avslag, om dessa unga vuxna kommer i arbete eller studier och hur deras ekonomiska 
situation ser ut. 
 
Försäkringskassan instämmer i de tre områden som lyfts fram i rapporten och som 
behövs för att stödja i övergången från skola till arbetsliv: 

- Det behövs verkningsfulla insatser för att stödja de unga att komma i 
sysselsättning – studier eller arbete. 

- Det behövs ett tidigt stöd och tidiga insatser från Arbetsförmedlingen för att de 
unga ska komma i sysselsättning. 

- Det behövs åtgärder för att minska risken för att de unga hamnar i en 
ekonomiskt utsatt situation. 

 
En viktig aspekt som ISF lyfter i sin rapport är att det är många som får avslag på sin 
ansökan om aktivitetsersättning som inte har fullföljt någon gymnasieutbildning. 
Försäkringskassan anser att det är viktigt att även fundera över vad som behöver göras 
för att stötta individerna så att de kan fullfölja sin grundläggande utbildning.  
 
Precis som ISF skriver befinner sig unga som får avslag på sin ansökan om 
aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga i gränslandet mellan socialförsäkringen 
och arbetsmarknadspolitiken och en del behöver ett omfattande stöd för att komma i 
arbete eller studier. Det är därför viktigt att vi på Försäkringskassan, inom ramen för vårt 
uppdrag och ansvar, bidrar till att personer som får avslag på ansökan om 
aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga får en bra övergång till andra relevanta 
aktörer. Detta framkommer även i slutredovisningen av Försäkringskassans 
regeringsuppdrag om att förbättra stödet till de som får avslag på ansökan om 
aktivitetsersättning som nyligen har redovisats.1 Det stöd som Försäkringskassan 
erbjuder är dock beroende av att andra aktörer kan erbjuda insatser och stöd som kan 
tillgodose de behov som individerna har för att komma i arbete eller studier. 
 
  

                                                   
1 Försäkringskassan, Rapport – Uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på 
ansökan om aktivitetsersättning (slutredovisning). Svar på regeringsuppdrag. Dnr FK 
2020/000180. 
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Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Marie Axelsson i närvaro av 
verksamhetsutvecklare Susanne Bengtsson, den senare som föredragande. 
 
 
 
Marie Axelsson 

Susanne Bengtsson 
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