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Svar på remiss av betänkandet Styrkraft i
funktionshinderpolitiken (SOU 2019:23)
(S2019/02213/FST)

Försäkringskassan begränsar yttrandet till de delar som berör vår verksamhet.

Sammanfattning

Försäkringskassan välkomnar ett samlat statligt ansvar i funktionshinderspolitiken
för att få ökat genomslag i frågorna. Det är nödvändigt med ett aktivt och ömsesidigt
samarbete mellan stat, kommun och övriga aktörer inom funktionshinderpolitiken.
Betänkandet beskriver och försöker skapa ordning i de målsättningar, styrformer,
metoder, genomförandekrav med mera som myndigheterna har att navigera inom.
Försäkringskassan har nedan synpunkter på förslaget.

7.2.1 Arbete och försörjning

Gällande annan statlig styrning skriver utredningen att Försäkringskassan svarar för
insatser som t.ex. arbetsinriktad rehabilitering och samordnar insatser för att en
individ ska kunna återgå i arbete eller arbetssökande. Denna formulering är något
missvisande då Försäkringskassan samordnar rehabiliteringen enligt 29 och 30 kap.
socialförsäkringsbalken och ansvaret för själva insatserna åligger övriga aktörer som
exempelvis Arbetsförmedlingen och arbetsgivare. Samhällets rehabiliteringsinsatser
utformas inom ramen för olika huvudmäns ansvar, uppgifter och regelsystem.

7.2.3 Transporter

Försäkringskassan ansvarar för försäkringen bilstöd.
Försäkringskassan ser i dagsläget att det är svårt att exakt förutse hur de föreslagna
förändringarna inom området transporter kommer att påverka denna försäkring. Det
pågår vidare ett förändringsarbete inom området genom bl.a. promemoria
S2019/03812/FST som framhåller att bilstödet ska förstärkas och tillgängligheten
ökas. Det bör beaktas i det fortsatta arbetet.
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7.4 Arbetssätt och myndigheter med särskilt ansvar
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Försäkringskassan ansvarar för socialförsäkringssystemet och den del av
trygghetssystemet som har med arbetsinriktad rehabilitering att göra.
Försäkringskassan administrerar och samordnar olika insatser som syftar till att
personer med funktionsnedsättning inkluderas i arbetslivet. Samverkan mellan
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna är en förutsättning för att
dessa olika insatser ska fungera. Försäkringskassan har, genom sitt kärnuppdrag att
ansvara för socialförsäkringssystemet och trygghetssystemet rörande
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arbetslivsinriktad rehabilitering, en viktig roll för genomförandet och uppföljningen
av funktionshinderpolitiken. Försäkringskassan har inga invändningar till
utredningens förslag. Men som ett alternativ kan övervägas att ge Försäkringskassan
ett samordnande ansvar inom samhällsområdet arbete och försörjning.

7.4.5 Reformerat myndighetsansvar

Utredningen föreslår att Försäkringskassan ska ha ett utpekat ansvar inom området
arbete och försörjning. Här beskrivs att Försäkringskassan samordnar insatser för att
kunna återgå i arbete eller arbetssökande. Försäkringskassan vill lyfta att även om
bestämmelserna och förarbetena inom rehabiliteringsområdet ofta använder termen
återgång i arbete så omfattas även personer som inte tidigare haft en anställning.
Bestämmelserna för rehabilitering är de samma oavsett vilken sjukförsäkringsförmån
som den försäkrade har. Försäkringskassan lyfter detta eftersom de personer som
uppbär aktivitetsersättning sällan ska återgå i arbete då de inte ännu har inträtt i
förvärvsarbete men ändå omfattas av Försäkringskassans samordningsansvar.
I övrigt tillstryker Försäkringskassan utredningens förslag och slutsatser.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Nils Öberg i närvaro av rättschef
Mikael Westberg, verksamhetsområdeschef Peter Andrén, enhetschef Heini Möller
och verksamhetsutvecklare Farnaz Jabbari, den senare som föredragande.
Nils Öberg
Farnaz Jabbari
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