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Ändrade bestämmelser avseende särskilda 

insatser för personer med tre fjärdedels 

sjukersättning eller aktivitetsersättning  

(DS 2019:29) 

4.1 Försäkringskassan ska inte längre ersätta 

kostnader för anställning 

– Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) tillstyrker förslaget att 

Försäkringskassan inte längre ska ersätta kostnader för anställning för den 

som får tre fjärdedels sjuk- eller aktivitetsersättning och som får lönebidrag 

för anställning genom Arbetsförmedlingen eller får en anställning hos 

Samhall motsvarande den återstående arbetsförmågan.  

ISF konstaterar att förslaget är i linje med hur Samhall i dag får ersättning för 

flertalet av de skyddade anställningarna. Förslaget att Försäkringskassan inte 

längre ska ersätta kostnader för anställning innebär att det blir en enhetlig 

hantering av ersättningen till Samhall, vilket bör leda till mindre administrativt 

arbete för de berörda myndigheterna.  

ISF vill betona vikten av att förslaget medger en fortsatt kontroll av att de 

individer för vilka ersättning ska betalas ut omfattas av regelverket. Med en 

sådan kontroll kan eventuella förändringar upptäckas innan ersättning 

betalas ut.  

4.2 Försäkringskassans ansvar ska förtydligas 

– ISF tillstyrker förslaget att Försäkringskassans ansvar för särskilda 

insatser ska förtydligas.  

ISF anser att förslaget ger en tydligare beskrivning av Försäkringskassans 

uppdrag.  

– ISF tillstyrker förslaget om införande av en upplysningsbestämmelse. 



 

 

   

 

 

 

 

ISF bedömer att förslaget medger en flexibilitet i utformningen av 

regelverket gällande särskilda insatser, vilket ger goda förutsättningar att 

uppnå ändamålet om att ta tillvara individens resterande arbetsförmåga. 

 

Detta yttrande har beslutats av tf. generaldirektör Marie Seijboldt. Sonja 

Nikolovska och Lisa Widén har varit föredragande. Vid den slutliga 

handläggningen har HR-ansvarig Caroline Carlsson, enhetscheferna Ola 

Leijon, Mats Granér och Pererik Bengtsson, administrativ chef Annika 

Stegarp Perman samt chefsjurist Anna Samuelsson deltagit. 
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