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Generaldirektörens förord

Härmed presenterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) sin
granskningsplan avseende verksamhetsåret 2013. I enlighet med
myndighetens instruktion redovisas i planen den huvudsakliga
inriktning som myndighetens tillsyn och granskning kommer att ha
under året. I granskningsplanen finns både aktiviteter som löper sedan
föregående år och sådana som bedöms komma att sättas i gång under
år 2013. Rapportering kommer i vissa fall att ske först under 2014,
och i några fall rör det sig om projekt som kommer att löpa under
ännu längre tid.
Efter en presentation av utgångspunkterna för myndighetens tillsyn
och granskning görs i kapitel 2 en genomgång av hur myndigheten
uppfattar sitt uppdrag. Kapitel 3-6 presenterar pågående och kommande granskningar. Som orientering görs i kapitel 7 en sortering av
granskningarna efter kategorier.
Stockholm i januari 2013
Per Molander
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1 Utgångspunkter för ISF:s granskning

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har enligt 1 § förordning
(2009:602) med instruktion för Inspektionen för socialförsäkringen
till uppgift att ”genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning värna
rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet”.
Enligt 2 och 3 §§ i instruktionen ska ISF utöva systemtillsyn över och
utföra effektivitetsgranskning av den verksamhet som bedrivs av Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten i de delar som inte står under
Finansinspektionens tillsyn och Skatteverket i de delar som avser
beslut om pensionsgrundande inkomst. ISF får vidare utöva systemtillsyn över och utföra effektivitetsgranskning av verksamheter som
gränsar till socialförsäkringsområdet och av samverkansinsatser som
har anknytning till socialförsäkringsområdet.
Merparten av ISF:s granskningar är egeninitierade. Några regeringsuppdrag löper dock sedan 2011 och 2012, och ytterligare några har
tillkommit i myndighetens regleringsbrev för 2013.
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2 Granskningskategorier

ISF:s verksamhet har två huvudgrenar: systemtillsyn och effektivitetsgranskning. Med någon förenkling kan man säga att systemtillsyn i huvudsak är inriktad på rättssäkerhet, medan effektivitetsgranskning fokuserar på effektiviteten hos den granskade verksamheten. I praktiken går rättssäkerhets- och effektivitetsaspekter i
varandra, och en typisk granskning innehåller därför både tillsynsoch effektivitetsrelaterade inslag. Tillsynsgranskningar kan ge uppslag till effektivitetsgranskningar och vice versa. Det är därför av stort
värde att båda typerna av verksamhet bedrivs inom samma myndighet.

2.1 Systemtillsyn
Med systemtillsyn avses enligt 1 § myndighetens instruktion granskning av om tillsynsobjektets egna system för styrning och kontroll
säkerställer en korrekt och enhetlig tillämpning av det regelverk som
tillsynsobjektet ska tillämpa.
Fokuseringen på system är väsentlig. Det innebär att det inte ingår i
ISF:s uppdrag att granska enskilda ärenden och yttra sig över dessa.
Däremot baseras granskningar av huruvida tillsynsobjekten uppfyller
de krav som ställs i lagar och förordningar ofta på granskningar av ett
större antal enskilda ärenden, eftersom korrekt handläggning i det
enskilda ärendet är det slutgiltiga kriteriet på att handläggningen är
rättssäker.
Konkret kan granskningen också inriktas på arbetsrutiner, handledningar, it-stöd, utbildningsmaterial och liknande. Men det är först
genom granskningen av ärenden som det går att fastställa om styrinstrumenten fungerar som avsett.
Rättssäkerhet omfattar ett flertal olika aspekter, såsom lagenlighet,
förutsebarhet och likformighet. En grundlig belysning av rättssäker-
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heten kräver därför att man kombinerar olika analysansatser och
utnyttjar flera informationskällor, såsom akter, registerdata, styrdokument och intervjuer.
Träffsäkerhet – rättssäkerhetsaspekten

Med träffsäkerhet avses att utbetalningar av förmåner ska nå dem
som är berättigade inom rimlig tid, med rätt belopp och i möjligaste
mån också oberoende av vem som fattar beslutet. Att administrationen leder till hög träffsäkerhet är en fråga om regelefterlevnad och
därmed något som bör granskas genom tillsyn, men det är också en
fråga om effektivitet. Det kan exempelvis gälla eventuella brister i
likformigheten i handläggningen eller långa väntetider. Flera förändringar som har genomförts på senare år har motiverats av en vilja att
minska en variation i beslutsfattandet som har uppfattats som omotiverad. Det är viktigt att ta reda på om detta också har uppnåtts.
Träffsäkerhet – felaktiga utbetalningar

Åtgärder mot felaktiga utbetalningar hänger nära samman med rättssäkerheten. På samma sätt som den ansvariga myndigheten har att
säkerställa att betalningar når berättigade mottagare ska den se till att
utbetalningar inte sker till personer som inte är berättigade till förmånen i fråga. Vissa åtgärder för att förhindra felaktiga utbetalningar
bygger på kontroll före utbetalningar och andra på kontroll efter.
Båda kategorierna behövs, men avvägningen dem emellan kräver en
noggrann analys. När resurserna för kontroll är dimensionerade,
återstår att avgöra hur de ska utnyttjas för att kontrollen ska bli så
effektiv som möjligt.

2.2 Effektivitetsgranskning
Med effektivitetsgranskning avses enligt 1 § myndighetens instruktion
granskning av om tillsynsobjektets verksamhet fungerar effektivt med
utgångspunkt i det statliga åtagandet. Begreppet effektivitet har i detta
sammanhang flera innebörder, vilka kräver olika ansatser och
metoder i granskningen.
Effektivitet kan definieras på olika nivåer: utöver den redan nämnda
träffsäkerheten hos transfereringarna ska granskning ske av den
administrativa effektiviteten och effektiviteten i relation till det
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offentliga åtagandet, sådant det har definierats i de politiska beslut
som ligger till grund för de granskade förmånssystemen.
Administrativ effektivitet

Administrativ effektivitet är den snävast definierade formen av
effektivitet. Typiska frågor inom detta område kan vara vad en viss
förmån kostar att administrera, om hanteringskostnaden skiljer sig
mellan olika kontor som hanterar den och om de administrativa kostnaderna kan minskas utan att kvaliteten blir lidande. Andra aspekter
av den administrativa effektiviteten är hur ärendehanteringen inom
den ansvariga myndigheten är organiserad och hur beslutsstödet för
handläggarna är utformat. Kvalitetsaspekter måste beaktas, eftersom
en ambition att hålla nere handläggningstider annars riskerar att
påverka kvaliteten i besluten negativt.
Effektutvärdering

Effektutvärderingen är ett viktigt led i effektivitetsgranskningen. En
viss transfereringsverksamhet kan vara både administrativt effektiv
och träffsäker men ändå brista i effektivitet. Definitionen av effektivitetsgranskning i ISF:s instruktion tar sin utgångspunkt i det offentliga
åtagandet. Detta åtagande avser de effekter som uppnås när transfereringar och andra åtgärder når olika kategorier av mottagare, som
barnfamiljer, personer med funktionsnedsättning och långtidssjukskrivna. Medborgarperspektivet blir här centralt. Analysen av
effekterna på denna nivå blir ofta tekniskt komplicerad och har inte
sällan betydande forskningsinslag.
Att avsedda effekter inte uppnås kan bero på brister i förmånssystemets utformning eller omvärldsförändringar men också på
samverkan med andra system som påverkar mottagarnas incitament
eller på brister i implementeringen. Sammantaget innebär detta att
effektutvärderingar ofta genomförs i samspel med granskningar
inriktade på tillsyn och administrativ effektivitet.
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3 Övergripande granskningar

3.1 Rättssäkerhet
Effekterna av avvecklingen av socialförsäkringsnämnderna

Tidigare fattades beslut om vissa socialförsäkringsförmåner av
socialförsäkringsnämnder. Besluten fattades av 190 nämnder med
omkring 1 300 ledamöter efter föredragning av en tjänsteman.
Socialförsäkringsnämnderna avskaffades den 1 januari 2008 och
numera fattas alla beslut om socialförsäkringsförmåner av en
tjänsteman hos Försäkringskassan.
Syftet med utvärderingen är att genom olika typer av analys studera
effekterna av avvecklingen av socialförsäkringsnämnderna. Sambandet mellan socialförsäkringsnämndernas sammansättning och
beviljandefrekvensen av sjuk- och aktivitetsersättning över tid ska
analyseras, liksom styckkostnaderna och handläggningstiderna för de
förmånsslag som beslutades av socialförsäkringsnämnderna över tid.
Projektet inleddes 2010 och rapport planeras till andra kvartalet 2013.
Socialförsäkringsmål i förvaltningsdomstolarna

Det finns stora variationer i bifallsfrekvens när det gäller beslut om
socialförsäkringsförmåner och omprövningsbeslut av sådana förmåner. Det finns också stora skillnader i ändringsfrekvens mellan
olika domstolar i landet. Ändringsfrekvensen varierar även mellan
olika förmåner. Inom ramen för granskningen ska en undersökning
göras som beskriver i vilken utsträckning och av vilken anledning
Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens beslut samt förvaltningsrätternas domar överklagas och ändras.
Det är viktigt från rättssäkerhetssynpunkt att såväl beslut som domar
motiveras på ett tillräckligt tydligt sätt. Granskningen syftar därför
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också till att studera hur domar motiveras och om det finns regionala
skillnader eller skillnader mellan olika förmånsslag i detta avseende.
Rapportering planeras till första kvartalet 2014.

3.2 Styrning och administrativ effektivitet
Utvärdering av Försäkringskassans effektiviseringsarbete

Under 2010 fick ISF i uppdrag av regeringen att utvärdera Försäkringskassans effektiviseringsarbete. ISF ska redogöra för om Försäkringskassans arbete för att effektivisera socialförsäkringens administration är ändamålsenligt och om myndighetens arbete skapar förutsättningar för en verksamhet som bedrivs inom de ekonomiska ramar
som regeringen har föreslagit i budgetpropositionen för 2011 för
myndigheten avseende år 2013 och därefter.
Uppdraget innefattar en bedömning av underlaget för den handlingsplan som Försäkringskassan av regeringen har fått i uppdrag att ta
fram för sitt effektiviseringsarbete samt genomförandet av samma
handlingsplan.
Uppdraget har delredovisats under 2011 och 2012. Slutrapporten ska
lämnas till regeringen senast 31 maj 2013.
Samband mellan produktivitet, handläggningstider och kvalitet i
Försäkringskassans verksamhet

Handläggningstiderna för en och samma förmån varierar mellan olika
enheter inom Försäkringskassan. Det finns flera hypoteser om hur
denna variation hänger samman med skillnader i kvaliteten i handläggningen och i besluten. En möjlighet är att handläggarna prioriterar kvaliteten i besluten. Då kan en situation uppstå där kvaliteten i
besluten är hög men handläggningstiderna långa och produktiviteten
relativt låg. En annan möjlighet är att korta handläggningstider prioriteras. Även då kan produktiviteten vara hög, men det finns en risk
för att kvaliteten i besluten blir lidande. En tredje möjlighet är att
verksamheten är dåligt organiserad, vilket kan leda till långa handläggningstider, låg produktivitet och låg kvalitet i besluten. Även
andra typer av samband mellan handläggningstider, produktivitet och
kvalitet i besluten kan finnas.
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Syftet är att genomföra en systematisk analys av sambanden mellan
handläggningstider, produktivitet och kvalitet i handläggning och
beslut.
Granskningen inleddes under 2011. Rapport planeras till fjärde
kvartalet 2013.
Effektiviseringsmöjligheter i Försäkringskassans verksamhet

ISF genomför en studie av effektiviseringsmöjligheter i Försäkringskassans verksamhet i samarbete med Karlstads universitet.
En bristfällig konstruktion av tjänster och kanaler riskerar att skapa
vad som i tidigare svenska publikationer kommit att kallas ”onödig
efterfrågan”. Ett sätt att definiera onödig efterfrågan är att beskriva
det som ”allt som måste göras för att man tidigare har misslyckats”.
Troligtvis möter en myndighet som Försäkringskassan en ansenlig
mängd onödig efterfrågan via de olika kanaler i vilka medborgarmöten sker. Denna efterfrågan stjäl kontinuerligt resurser från det
som är verksamhetens faktiska uppdrag. Bedömningen är att stora
delar av denna onödiga efterfrågan kan vara svår att se i vardagen.
Studien syftar till ökad kunskap om efterfrågan på möten mellan
medborgare och Försäkringskassan. Syftet ska tillgodoses genom att,
inom en avgränsad del av Försäkringskassans tjänstesystem, identifiera onödig efterfrågan, utreda dess grundorsaker samt, om möjligt,
hitta metoder för att eliminera delar av denna efterfrågan.
Studien delas upp i tre delar. Resultatet av den första delen ska redovisas andra kvartalet 2013 och resultatet av de två andra delarna ett
respektive två år senare.
Styrning i Försäkringskassan och dess konsekvenser för
verksamheten

ISF genomför i samarbete med Stockholms universitet en studie av
styrningen i Försäkringskassan och dess konsekvenser för verksamheten.
Styrning innebär i praktiken att ett flertal olika modeller och standarder används. I bästa fall samsas de och i andra fall konkurrerar
eller till och med motverkar de varandra, vilket i förlängningen kan
innebära negativa konsekvenser som produktivitets- och effektivitetsförluster för verksamheten och dess medarbetare, vilka undergräver
möjligheterna till värdeskapande. I Försäkringskassan handlar det om
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att parallellt hantera styrmodellernas och standardernas olika grundläggande antaganden och dess medföljande styrlogiker som till
exempel mål-, detalj- och värdestyrning ur både ett produktions- och
ett försäkringsperspektiv.
Studien delas upp i två delar. Den första studien syftar till att kartlägga styrningen i Försäkringskassan, identifiera olika styrlogiker och
styrmodeller/standarder och deras påverkan på styrningen samt att
konceptuellt problematisera den befintliga styrningen i Försäkringskassan. I den andra studien är resultaten från den kartläggande studien
utgångspunkten för att fokusera på styrningens konsekvenser för den
operativa verksamheten och dess medarbetare.
Resultatet av den första delen ska redovisas hösten 2013 och resultatet av den andra delen redovisas dels hösten 2014, dels hösten 2015.
Effektiviteten i socialförsäkringsadministrationen

ISF följer kontinuerligt hur effektiviteten i socialförsäkringsadministrationen utvecklas. En effektiv administration kännetecknas av att
myndigheternas prestationer håller en hög kvalitet samtidigt som de
produceras till en låg kostnad. Med hög kvalitet menas främst att
besluten är korrekta och att de försäkrade får beslut och utbetalningar
i rimlig tid.
År 2011 publicerade ISF rapporten Effektiviteten i socialförsäkringsadministrationen 2003-20101, som omfattade den verksamhet som
bedrivs av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Under år
2012 har ISF inlett en ny granskning av hur effektiviteten i socialförsäkringsadministrationen utvecklas, som förutom Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska omfatta Skattemyndighetens
verksamhet med pensionsgrundande inkomst och AP-fondernas
förvaltning av kapital i pensionssystemet.
Rapport planeras till andra kvartalet 2014.

1

ISF Rapport 2011:20.

16

3.3 Kontroll
Uppföljning av Försäkringskassans efterhandskontroller av
tandvårdsstödet

Den granskning av tandvårdsstödet som ISF har gjort under 2011,
Kontrollen av tandvårdsstödet2, visar på brister i Försäkringskassans
arbete med kontroller i efterhand av om gjorda utbetalningar har varit
riktiga. Många av problemen beror enligt Försäkringskassan på
brister i it-stödet Tanden. Försäkringskassan har prioriterat att skapa
ett system som klarar utbetalningar och som är användarvänligt för
såväl patient som tandläkare. Genom en ny version av Tanden, som
togs i bruk i november 2011, ska it-stödet anpassas till Försäkringskassans egna behov. Enligt Försäkringskassan innehåller den nya
versionen en rad funktioner som kan få stor betydelse för arbetet med
efterhandskontroller.
Rapport planeras till första kvartalet 2013.
Återkrav hos Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten –
styrning och tillämpning

Om Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har betalat ut en
ersättning felaktigt ska myndigheterna utreda om den försäkrade är
återbetalningsskyldig och besluta om återkrav.
För Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten är återkravsverksamheten likväl som förmånsutbetalningar en del av administrationen
av socialförsäkringen. Det finns emellertid en risk att hanteringen av
återkrav kommer i skymundan av myndigheternas övriga verksamhet.
Återkrav är en del av verksamheten som inte efterfrågas på samma
sätt, men som ändå har betydelse för myndigheternas legitimitet.
Granskningen syftar till att undersöka hur styrningen av återkrav i
Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten fungerar, hur bestämmelserna om återkrav tillämpas samt vilka åtgärder myndigheterna
vidtagit för att minska antalet återkravsärenden, höja kvaliteten i
återkravsverksamheten och effektivisera hanteringen av återkrav.
Rapport planeras till fjärde kvartalet 2013.

2

ISF Rapport 2011:18.
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4 Förmåner till barn, familj och
personer med funktionsnedsättning

4.1 Barn- och familjeförmåner
Effekter av borttagande av intyg om barns frånvaro

ISF har fått i uppdrag av regeringen att analysera borttagandet av
intyg om barns frånvaro med avseende på hur föräldrarna använder
försäkringen. I uppdraget ingår att följa Försäkringskassans arbete
med att förhindra fusk och fel inom den tillfälliga föräldrapenningen.
Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 13 december 2013.
Analys av perioddata inom föräldraförsäkringen

Sverige har en flexibel föräldraförsäkring. Denna flexibilitet gör att
man inte kan dra säkra slutsatser om hur länge en person varit föräldraledig genom att endast använda uppgifter om föräldrapenningdagar. Det finns flera motiv för att skapa ett bättre mått på föräldraledighetslängden. Effekten av föräldraledighet på arbetskraftsutbudet
bör nämnas främst. På individnivå är det av intresse hur variationen
ser ut gällande arbetsmarknadsavbrott mellan olika grupper av föräldrar, inte bara mellan mammor och pappor utan även mellan föräldrar
med olika arbetsmarknadsanknytning, utbildning och inkomst. Det är
också viktigt för att kunna analysera konsekvenserna av föräldraledighetslängd på fortsatt barnafödande, karriär och inkomstutveckling. Det behövs också ett bra mått att sätta i relation till andra typer
av avbrott i förvärvsarbete och i samband med internationella jämförelser. Det är vidare av intresse att veta vilka föräldrar som utnyttjar
dess flexibilitet, eftersom den medför stora administrativa kostnader.
Syftet är att ta fram grundläggande beskrivningar av föräldraledighetslängden hos män och kvinnor. Detta kommer att besvara frågor
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av typen: Hur lång är föräldraledigheten för olika grupper av föräldrar? Hur vanligt är det att vara föräldraledig i flera episoder? Vilka
grupper sprider mest på sina föräldrapenningdagar och vilka sparar
dagar för senare användning? Kan man hitta olika mönster av
användning?
Rapport planeras till första kvartalet 2013.
Långsiktiga effekter av reformer i föräldrapenningen

Ett mer jämställt uttag av föräldrapenningen kan leda till ökad jämställdhet också i andra avseenden. Till exempel kan ett ökat föräldrapenninguttag för en förälder i förlängningen leda till att denna tar
större ansvar också för annat hushållsarbete.
Denna granskning tar sin utgångspunkt i de reformer som med början
på 1990-talet har genomförts för att främja ett jämställt uttag av föräldrapenningen. Projektet syftar till att undersöka de långsiktiga
effekterna av reformerna i föräldrapenningen som anges i regeringens
propositioner3. Med detta menas främst uttaget av tillfällig föräldrapenning för vård av barn men även nativitet, risken för separation och
föräldrarnas inkomster.
Granskningen inleddes 2011. Rapport planeras till första kvartalet
2013.
Försäkringskassans strategiska arbete med mänskliga rättigheter
inom socialförsäkringen

Försäkringskassans åtaganden kring mänskliga rättigheter inom
socialförsäkringen finns formulerade i myndighetens instruktion
där det framgår att Försäkringskassan i sin verksamhet ska belysa,
analysera och uppmärksamma Sveriges åtaganden enligt internationella konventioner till skydd för de mänskliga rättigheterna.
Försäkringskassan intar en särställning som en av de största förvaltningsmyndigheterna i Sverige och har stor betydelse för det stora
flertalet av medborgarna. Det är därför av intresse att undersöka hur
myndigheten har gått tillväga för att skydda och främja mänskliga
rättigheter inom sitt verksamhetsområde.

3

Proposition 1993/94:147och proposition 2000/01:44.
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Avsikten är att undersöka hur Försäkringskassan arbetar på strategisk
nivå med mänskliga rättigheter inom socialförsäkringen. Av särskilt
intresse är att identifiera brister och styrkor som kan påverka Försäkringskassans och socialförsäkringens legitimitet. Syftet är att ge en
bild av hur Försäkringskassan har gått tillväga för att utveckla arbetet
med mänskliga rättigheter inom sitt verksamhetsområde och granska
om åtgärderna och styrningen på området är ändamålsenliga med
utgångspunkt i det statliga åtagandet.
Rapport planeras till andra kvartalet 2013.
Graviditetspenning – förnyad granskning

I november 2011 publicerade ISF, på uppdrag av regeringen, en
granskning av Försäkringskassans tillämpning av lagstiftningen vid
sjukpenning och graviditetspenning bland gravida4. Slutsatsen var att
fler kvinnor sannolikt borde beviljats graviditetspenning. Försäkringskassans handläggning styrdes i alltför hög utsträckning av den rättslägesanalys som Riksförsäkringsverket publicerade år 1992. Detta
innebar att hänsyn inte togs vare sig till de senaste decenniernas
utveckling på det medicinska området eller till förändringen av
arbetsförhållandena inom många yrken och arbetsmarknaden som
helhet.
ISF kommer att granska om Försäkringskassans tillämpning av lagstiftningen avseende graviditetspenning förbättrats. Granskningen
kommer även att inkludera en översikt av den praxis som tillkommit
sen föregående granskning.
Rapport planeras till fjärde kvartalet 2014.

4.2 Tandvård
Utvärdering av det nya tandvårdsstödet

Från den 1 juli 2008 gäller ett nytt tandvårdsstöd för vuxna. Syftet
med reformen var både att uppmuntra till förebyggande och regelbunden tandvård genom införandet av en tandvårdscheck och sänka
kostnaderna för dem med höga tandvårdskostnader genom ett
4

ISF Rapport 2011:16.
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högkostnadsskydd. Regeringen ville också förbättra konkurrensen på
tandvårdsmarknaden.
Utöver att studera vilka effekter det nya tandvårdsstödet har haft för
individers tandvårdskonsumtion kommer därför även olika aspekter
av konkurrensen på tandvårdsmarknaden att studeras. Primärt
kommer granskningen försöka besvara frågor om hur tandvårdskonsumtion är associerad med individers inkomster och det pris de
betalar för sin tandvård, om det förekommer så kallad utbudsstyrd
efterfrågan och om prisbildningen på tandvård på små och stora
tandvårdsmarknader.
Syftet är att studera om detta nya tandvårdsstöd lett fram till en överkonsumtion av tandvård. Ett delsyfte är att studera hur införandet av
högkostnadsskyddet 2002 för äldre än 65 år påverkat konsumtionen
av tandvård.
Granskningen, som utförs i samarbete med Uppsala Universitet,
inleddes 2011. En första rapport planeras under första kvartalet 2013.
Automatiserade beslut inom tandvårdsstödet

Från den 1 juli 2008 gäller ett nytt tandvårdsstöd för vuxna. Av lagen
om statligt tandvårdsstöd, och till den av regeringen beslutade förordningen om tandvårdsstöd, följer att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) avgör vilka tandvårdsåtgärder som är subventionerade för vuxna. Det sker genom att TLV beslutar om en så kallad
referensprislista. Den innehåller uppgifter om diagnoser och olika
ersättningsberättigade åtgärder kopplade till dessa.
Försäkringskassan administrerar tandvårdsstödet enligt bestämmelser
i lagen om statligt tandvårdsstöd, bland annat genom att programmera
in de diagnoser och åtgärder som omfattas av subventionen i ett itsystem, och genom att betala ut ersättningen till vårdgivare. Utbetalningen sker sedan vårdgivaren i it-systemet för tandvårdsstödet
registrerat en utförd tandvårdsåtgärd.
Är åtgärden inte inmatad i it-systemet går den inte att registrera. Därmed kan heller inte ersättning betalas ut. Varken TLV:s beslut om
ersättningsberättigade tandvårdsåtgärder eller Försäkringskassans
tillämpning av TLV:s beslut om vilka åtgärder som är ersättnings-
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berättigade kan prövas av högre instans. I projektet undersöks hur
rutinerna kring det statliga tandvårdsstödet förhåller sig till olika krav
som ställs inom förvaltningsrätten på socialförsäkringen.
Rapport planeras till andra kvartalet 2013.

4.3 Förmåner till personer med
funktionsnedsättning
Granskning av bilstöd till personer med funktionsnedsättning

Bilstöd till personer med funktionsnedsättning består i huvudsak av
tre olika bidrag; grundbidrag för att köpa en bil (60 000 kr), inkomstprövat anskaffningsbidrag (maximalt 40 000 kr) samt anpassningsbidrag för att handikappanpassa bilen (ingen övre gräns). Antalet
personer som får grundbidrag har över tid varierat mellan 1 100 och
1 200 mottagare per år. Det inkomstprövade anskaffningsbidraget
betalas ut till cirka 250 personer per år. Antalet personer som får
anpassningsbidrag har fluktuerat kring 1 500 personer per år. Utgifterna för anpassningsbidrag har de senaste åren haft en årlig ökningstakt med cirka 8 procent. För år 2013 beräknas varje mottagare av
anpassningsbidrag i genomsnitt beviljas 144 300 kronor. Kostnadsökningen för anpassningsbidraget har länge varit känd, men orsakerna
är ännu inte granskade.
Syftet med projektet är att analysera orsakerna till kostnadsutvecklingen av anpassningsbidraget inom bilstöd. I granskningen ingår
bland annat att analysera marknadsmekanismerna inom en marknad
med tredjepartsfinansiering, hur den tekniska utvecklingen kan ha
bidragit till kostnadsökningen och om en förändrad handläggningsoch rättspraxis medfört att fler anpassningar eller andra typer av
anpassningar numera beviljas.
Rapport planeras till fjärde kvartalet 2013.
Regionala skillnader i bedömningen av vårdbidrag

Rätt till vårdbidrag har en förälder som på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning hos barnet behöver utföra särskilda
vård- och tillsynsinsatser. Vårdbidrag kan också ges för att kompensera merkostnader som uppkommer med anledning av barnets sjukdom eller funktionsnedsättning.
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Handläggningen av vårdbidrag karaktäriseras av olika skälighetsbedömningar. Det gäller exempelvis att bedöma vilket vård- och
tillsynsbehov som verkar rimligt utifrån barnets tillstånd och i relation
till vad som anses normalt för varje åldergrupp, vilka merkostnader
tillståndet kan medföra och vilken omfattning merkostnaderna kan
tänkas ha.
Vårdbidraget uppvisar vissa regionala skillnader. Av dem som i
Blekinge län beviljas vårdbidrag får 25 procent helt vårdbidrag, i
Värmland är motsvarande siffra endast nio procent. Värmland ligger
istället i topp vad gäller den lägsta ersättningsnivån, en fjärdedels
vårdbidrag, vilket nästan 50 procent beviljas. I Stockholms län är
motsvarande siffra 27 procent, landets lägsta notering. Regionala
variationer kan ha flera förklaringar än en olikformig handläggning.
Syftet är att närmare analysera om det finns tecken på en regional
variation i handläggning vårdbidraget. Speciellt fokus kommer då att
riktas mot regionala skillnader i beslut mellan olika sjukdomsdiagnoser samt regionala skillnader relaterade till socioekonomisk
klasstillhörighet för de sökande föräldrarna.
Granskningen inleddes 2011 och en rapport planeras till andra
kvartalet 2013.
Vårdbidrag och framtida inkomster – vad blir de långsiktiga
konsekvenserna?

Vårdbidraget är ett ekonomiskt stöd som ska kompensera föräldrar
som har barn med funktionshinder eller barn som är sjuka, så att de
kan vårdas i hemmet. Syftet med bidraget är att föräldern ska kunna
ge barnet tillsyn, vård och stöd i olika former så att barnet kan utvecklas på bästa sätt. Ersättningens storlek är inte kopplad till förälderns sjukpenninggrundande inkomst, utan beror på barnets behov av
vård. Ersättningen är förhållandevis låg i förhållande till en normal
arbetsinkomst.
Huvudsyftet är att undersöka i vilken utsträckning vårdbidraget
kompenserar föräldrar för det inkomstbortfall som uppstår när föräldern vårdar sitt barn. Detta görs genom att undersöka den ekonomiska situationen för föräldrar och hushåll som får vårdbidrag. I
projektet undersöks både föräldrarnas individuella arbetsinkomster,
hur föräldrarna delar arbetsutbudet mellan sig och hushållets
disponibla inkomst.
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Frånvaro från arbetsmarknaden påverkar ens egna och hushållets
inkomster, såväl på kort som på lång sikt. Därför är syftet inte enbart
att undersöka hur vårdbidraget påverkar individernas och hushållens
ekonomiska situation vid det tillfälle när vårdbidraget beviljades, utan
även att undersöka inkomstbanorna några år före och efter det att
vårdbidraget beviljats.
Granskningen inleddes 2011 och en rapport planeras till andra
kvartalet 2013.
Föräldraansvaret inom assistansersättning

Vid bedömning av ett barns rätt till assistansersättning ska Försäkringskassan inte räkna med det hjälpbehov som en vårdnadshavare
normalt ska tillgodose enligt föräldrabalken. Hur omfattande ett
normalt föräldraansvar uppfattas vara kan vara avgörande för om en
person bedöms ha behov av hjälp för att tillgodose sina grundläggande behov med mer än i genomsnitt 20 timmar per vecka. Om
hjälpbehovet avseende de grundläggande behoven överstiger i
genomsnitt 20 timmar per vecka, föreligger rätt till assistansersättning
även för övriga behov utan någon begränsning. Om föräldraansvaret
bedöms olika av olika handläggare, kan det alltså innebära att ett barn
beviljas assistansersättning, medan ett annat barn med samma
hjälpbehov inte beviljas någon sådan.
Försäkringskassan saknar en schablon för hur omfattningen av ett
normalt föräldraansvar ska beräknas. Syftet är att kartlägga om
omfattningen av föräldraansvaret bedöms på ett enhetligt sätt inom
Försäkringskassan. Detta ska ske genom granskning av akter och
genom intervjuer med handläggare.
Rapport planeras till tredje kvartalet 2013.
Återbetalning av assistansersättning

I samband med att ISF under 2011 granskade Försäkringskassans
handläggning av assistansersättning identifierade ISF brister i Försäkringskassans beräkning av ersättningen. Bristerna medförde att för
mycket assistansersättning betalades ut5. Försäkringskassan anser att
effekten av den bristande beräkningen bör ställas mot återbetalningen

5

ISF:s skrivelse, Felberäkning av assistansersättning dnr 2012-5.
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av assistansersättning som för år 2011 uppgick till 550 miljoner
kronor.
Syftet med projektet är att undersöka hur stora belopp som återbetalas
i assistansersättningen årligen. Det syftar också till att beskriva de
olika anledningarna till att assistansersättning återbetalas. Projektet
ska också klargöra hur stor del som återbetalas genom kvittning mot
kommande utbetalning och om möjligt beskriva när och med vilka
belopp återkrav efterges.
Resultatet av granskningen kommer att redovisas i den årliga
rapporten för 2012.
Utfall av beslut om statlig assistansersättning

Personer som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver stöd i den dagliga livsföringen har möjlighet att beviljas personlig
assistans. Den som har behov av personlig assistans med i genomsnitt
20 timmar per vecka för sina grundläggande behov har rätt till statligt
finansierad assistansersättning. Individer som inte når upp till grundläggande behov av personlig assistans med minst i genomsnitt 20 timmar per vecka kan ha rätt till andra stödinsatser från samhället.
ISF har fått i uppdrag av regeringen att ta fram underlag för och
bedöma orsakerna till utfallet av Försäkringskassans beslut om
assistansersättning enligt 51 kap. SFB, vid nybeviljande och vid
tvåårsomprövning, samt till eventuella förändringar över tid. Vidare
ska ISF redovisa tänkbara orsaker till sådana förändringar, samt
kartlägga vilka assistansberättigade som berörs och vilka eventuella
andra insatser som dessa erbjuds.
Syftet med den första delen av granskningen var att kartlägga och
beskriva de olika stödinsatser som finns för personer med funktionsnedsättning i Sverige. Syftet med den andra delen av granskningen
kommer att preciseras i samråd med Socialdepartementet under våren
2013.
Den första rapporten lämnades i december 2012 och resultatet av den
andra delen ska redovisas senast i oktober 2014.

26

Effekter av utebliven uppräkning av socialförsäkringsförmåner

Den ekonomiska familjepolitiken ska bidra till förbättrade förutsättningar för en god ekonomisk standard för alla barnfamiljer. Den
ekonomiska familjepolitiken har stor betydelse för barnfamiljernas
ekonomiska situation.
Vanligtvis stiger priser och inkomster i ekonomin över tiden. Därför
måste inkomst- och bidragsnivåerna i trygghetssystemen och skatteskalorna räknas upp för att förmånernas värde inte urholkas eller
skatterna höjs över tiden. Skatteskalor och vissa socialförsäkringsförmåner räknas automatiskt upp med hjälp av inkomst- eller prisindex. Många förmåner inom familjeområdet, till exempel barnbidrag, underhållsstöd, adoptionsbidrag och bostadsbidrag, anges
däremot i kronor. Varken bidragsnivåerna eller inkomstgränserna för
de förmåner som är inkomstprövade justeras automatiskt efter förändrade priser eller inkomster i ekonomin. Samma gäller även för
taket i arbetslöshetsersättningen.
Syftet med projektet är att analysera hur det reala värdet av olika
förmåner har utvecklats över tiden och hur detta har påverkat den
ekonomiska standarden för olika typer av familjer. Utebliven uppräkning har mer allvarliga konsekvenser för ekonomiskt svaga
familjer som ofta är beroende av flera bidrag.
Rapport planeras till fjärde kvartalet 2013.

27

28

5 Ohälsorelaterade förmåner

Sjukskrivningsmönster i ett livscykelperspektiv – skillnader mellan
kvinnor och män

Under de senaste 30 åren har kvinnors sjukfrånvaro konstant legat
högre än mäns, både i Sverige och i andra länder. Orsakssambanden
är komplexa. Angelov m.fl. (2011) visar att skillnaden i sjukfrånvaro
ökar i samband med första barnet, vilket tyder på att en del av skillnaden i sjukfrånvaro har med familjesituationen att göra. Däremot är
mycket lite känt om hur sjukskrivningsmönstret över hela livscykeln
ser ut och hur det har förändrats över tid.
Syftet är att kartlägga kvinnors och mäns sjukfrånvaro i längd och
frekvens i olika faser i livet. Utöver detta studeras hur sjukfrånvaromönstret varierar med familje- och arbetssituation och hur det har
förändrats över tid. Vidare studeras hur sjukfrånvaromönstret varierar
med olika sociodemografiska bakgrundsvariabler, som antal barn,
utbildningsnivå och befattning.
Granskningen inleddes 2011. Rapport planeras till tredje kvartalet
2013.
Egenföretagares uttag av sjukpenning och tillfällig föräldrapenning

För egenföretagare gäller andra regler i socialförsäkringen än för
anställda. En väsentlig skillnad är möjligheten för egenföretagare att
välja en högre självrisk i form av längre karenstid. En längre karenstid ger en lägre sjukförsäkringsavgift. Vidare är det så kallade delningstalet som används vid beräkning av dagersättningen för tillfällig
föräldrapenning 365 dagar för egenföretagare jämfört med 260 för
anställda. En egenföretagare har därigenom fått en lägre ersättning
per dag jämfört med en anställd med samma inkomster.
I juli 2010 genomfördes förändringar inom trygghetssystemen för
egenföretagare. En förändring var att grundkarensen i sjukförsäk-
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ringen höjdes från 1 till 7 dagar och att antalet därutöver valbara
alternativ utökades till att omfatta 14, 30, 60 och 90 karensdagar. En
annan förändring var att delningstalet vid beräkning av tillfällig
föräldrapenning ändrades från 365 till 260 dagar som för anställda.
Dessa båda samtidiga förändringar gör det möjligt att med egenföretagare som exempel studera dels förekomsten av felaktiga utbetalningar i form av uttag av tillfällig föräldrapenning vid korttidssjukfrånvaro, dels betydelsen av självrisk i form av karenstid i sjukförsäkringen. Vidare finns det få tidigare studier som har analyserat
socialförsäkringens betydelse för företagare. En historisk tillbakablick
över företagares uttag av sjukpenning och tillfällig föräldrapenning i
jämförelse med anställda kommer därmed också att ges.
Granskningen inleddes 2011. En första rapport publicerades i mars
2012, och slutrapport är planerad till andra kvartalet 2013.
Handläggarnas roll i sjukskrivningsprocessen och deras betydelse
för sjukfrånvaron

Utvärderingen syftar till att med utgångspunkt i handläggarens roll i
sjukskrivningsprocessen studera rättssäkerheten och effektiviteten i
sjukskrivningsprocessen. I en enkätundersökning riktad till handläggare inom ohälsoområdet kommer handläggarnas attityder till
regelverket och den statliga tjänstemannarollen liksom deras
administrativa kompetens att undersökas.
Den andra delen ska studera i vilken utsträckning handläggarnas
attityder påverkar handläggningen i enskilda ärenden. Information
från de försäkrades akter kommer att kopplas samman med data från
enkätundersökningen i syfte att kartlägga och kvantifiera eventuella
handläggarspecifika effekter på sannolikheten att bli föremål för
utredningar, insatser och beslut under sjukskrivningsperioden.
I den tredje delstudien kommer den handläggarspecifika effekten att
utnyttjas för att mäta effekten av olika initiativ under sjukfallet. För
detta ändamål kopplas uppgifterna från enkät- och aktundersökningen
samman med uppgifter från Försäkringskassans utbetalningsregister.
Rapportering kommer att ske i etapper med början under andra
kvartalet 2013.
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Granskning av Försäkringskassans arbete med en jämställd
sjukskrivningsprocess

Skillnader i sjukfrånvaro mellan kvinnor och män har ökat . Det är
viktigt att Försäkringskassans handläggning har ett jämställdhetsperspektiv för att motverka omotiverade skillnader mellan kvinnor och
män.
ISF har fått i uppdrag av regeringen att granska Försäkringskassans
handläggning av sjukskrivningsärenden ur ett jämställdhetsperspektiv. ISF ska också granska hur myndigheten arbetar för att säkerställa
att handläggningen av sjukförsäkringen sker på ett jämställt sätt.
Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2013.
Sjukskrivning över generationer

ISF har fått i uppdrag av regeringen att med utgångspunkt i den tidigare ISF-rapporten Långtidssjukfrånvaro hos föräldrar och deras
barn6 undersöka närmare vad som kan ha betydelse för den observerade överföringen. Detaljerna i uppdragets utformning och rapporteringstidpunkt bestäms i dialog mellan ISF och Socialdepartementet.
Utvärdering av sjukskrivningsmiljarden

ISF har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera sjukskrivningsmiljarden.
Nivån på ersättningen från den så kallade rörliga delen i sjukskrivningsmiljarden är direkt kopplad till utvecklingen av sjukfrånvaron i
respektive landsting. Landstingen får betalt i förhållande till hur
utvecklingen ser ut i det egna landstinget jämfört med i andra landsting. Utgångspunkten för ersättningen är att landstingen fritt ska
kunna välja de åtgärder som bedöms ha effekt på sjukfrånvaron.
ISF ska göra en analys av landstingen åtgärder finansierade med den
rörliga ersättningen. ISF ska också undersöka och analysera vilken
betydelse landstingen anser att den rörliga ersättningsdelen har för de
åtgärder landstingen vidtar i arbetet med sjukskrivningsrelaterade
frågor.
Uppdraget ska redovisas senast den 15 augusti 2013.
6

ISF-rapport 2012:7 (dnr S2012/2672/SF).
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Effekter av insatser inom rehabiliteringsgarantin

ISF har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med Institutet för
arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) genomföra två observationsstudier som syftar till att ge svar på om behandlingarna som ges
inom ramen för rehabiliteringsgarantin i högre utsträckning leder till
återgång i arbete jämfört med andra behandlingar.
Den första studien analyserade hur insatser inom ramen för rehabiliteringsgarantin påverkar utvecklingen av sjukpenning och sjuk- och
aktivitetsersättning, sjukvårds- och läkemedelskonsumtion samt förändringar i arbetsmarknadsstatus. Studien ska också beskriva totalkostnader för de individer som fått rehabilitering inom ramen för
rehabiliteringsgarantin jämfört med de som inte fått insatser inom
rehabiliteringsgarantin.
Den andra studien utgör en 6-månadersuppföljning av den första
studien. Dessutom tillförs data utifrån ett vårdbaserat register med
uppgifter om bakgrund, läkarens bedömning av på förhand fastställda
funktioner samt enkätuppgifter om patientens självupplevda hälsa och
självskattad arbetsförmåga för personer som inte fått vård inom
ramen för rehabiliteringsgarantin. Åtgärder inom rehabiliteringsgarantin för patienter med smärta kommer att ske på två nivåer, vilket
ska beaktas i den slutliga analysen.
Den första rapporten lämnades i december 2012. Den andra delstudien ska preliminärt slutrapporteras den 31 december 2013.
Analys av flödena mellan sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring

ISF ska enligt direktiv från regeringen bistå den parlamentariska
socialförsäkringsutredningen7. Det pågående projektet analyserar hur
flödena mellan sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning samt
arbetslöshet ser ut och har utvecklats under de senaste tio åren. En
intressant fråga är om de förändringar som gjorts inom försäkringarna
de senaste åren gett tydliga återverkningar i människors beteendemönster.
Utöver flödesanalyserna kommer en beskrivning göras av vilken
ersättning man får när man går från sjuk- till arbetslöshetsförsäkringen, och hur ersättningen har utvecklats över tid.

7

Direktiv 2010:48.
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Arbetet inleddes 2011. Underlag kommer att lämnas till utredningen
under första kvartalet 2013.
Två myndigheter - ett utvecklingsarbete, granskning av
Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans utveckling av
förstärkta rehabiliteringsinsatser

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen hade regeringens uppdrag
att till i maj 2011 ta fram förslag på hur samverkan kring sjukskrivna
skulle kunna utvecklas och förstärkas. Därefter fick myndigheterna i
uppdrag att under 2012 vidareutveckla tidiga och aktiva insatser i
syfte att rusta människor att återgå i arbete, skapa fler vägar till
arbetsmarknaden och förkorta tiden i sjukförsäkringen.
ISF har fått i uppdrag8 av regeringen att granska Försäkringskassans
och Arbetsförmedlingens arbete. ISF ska även granska om rehabiliteringskedjans intentioner och drivkrafter för den enskilde, arbetsgivare och hälso- och sjukvård upprätthålls. ISF har i dialog med
Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet, avgränsat
detta uppdrag till att omfatta utvecklings- och policyarbetet som
genomförs av de beslutsfattande delarna av myndigheterna.
Syftet är att kartlägga policyprocessen inom och mellan de två
myndigheterna. Vidare analyseras arbetet på central nivå och på
vilket sätt detta innebär en vidareutvecklig av det redan existerande
samverkansarbetet. Analys kommer även ske utifrån hur väl förändringsarbetet svarar upp mot potentiella framgångsfaktorer för samverkan.
Uppdraget ska redovisas senast den 22 februari 2013.
Insatser för personer som uppnått maximal tid i sjukförsäkringen

ISF har i regleringsbrevet för 2012 fått i uppdrag att kartlägga och
analysera de åtgärder som vidtas för försäkrade som återvänder till
sjukförsäkringen efter att tidigare ha lämnat sjukförsäkringen på
grund av att de uppburit ersättning under maximal tid. Analysen ska
omfatta de personer som inom ett år återvänder till sjukförsäkringen
och innehålla en jämförelse med de personer som inte återvänder.

8
I regleringsbrevet för år 2012 heter uppdraget ”Tidigare och aktiva insatser för sjukskrivnas
återgång i arbete”.
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Skillnader mellan kvinnor och män ska särskilt analyseras, liksom
geografiska skillnader. I uppdraget ingår även att analysera faktorer
som har betydelse för att den försäkrade avbryter insatser hos Arbetsförmedlingen och övergår till sjukförsäkringen. I uppdraget ingår
också att analysera vilka åtgärder som vidtas av såväl Försäkringskassan som Arbetsförmedlingen och hälso- och sjukvården för dem
som återvänder till sjukförsäkringen.
Uppdraget ska redovisas senast den 2 maj 2013.
Förnyad utredning om sjukersättning - görs den och hur görs den?

ISF har fått i uppdrag av regeringen att granska den förnyade utredningen om sjukersättning.
Försäkringskassan ska i samband med beslut om sjukersättning även
besluta om att en ny utredning av den försäkrades arbetsförmåga ska
göras senast tre år efter beslutet är fattat. Detta är obligatoriskt i alla
ärende där Försäkringskassan fattat beslut enligt de regler som gäller
från och med den 1 juli 2008. ISF ska granska om och hur dess utredningar görs, samt undersöka vad de leder till ifråga om ersättning
och eventuella rehabiliteringsåtgärder.
Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2014.
Försäkringskassans tillämpning av reglerna om sjukersättning

Den som har en långvarigt nedsatt arbetsförmåga kan ha rätt till sjukersättning. För att en försäkrad ska få sjukersättning krävs bland annat
att hans eller hennes arbetsförmåga kan anses stadigvarande nedsatt
och att medicinska eller arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder
inte bedöms kunna leda till att den försäkrade återfår någon arbetsförmåga.
I oktober 2011 avgjorde Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) tre mål
där domstolen uttalade sig om hur rekvisiten att arbetsförmågan ska
anses vara stadigvarande nedsatt och att rehabiliteringsåtgärder inte
ska bedömas kunna leda till att den försäkrade återfår någon arbetsförmåga ska tolkas.9 I domarna angavs att begreppet stadigvarande
nedsatt arbetsförmåga enligt motivuttalanden ska tolkas så att nedsättningen förväntas kvarstå under all överskådlig framtid. Det fanns
dock enligt HFD varken i lagtext eller i motiv stöd för att ställa upp
9

HFD 2011 ref 63 I-III.
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ett krav på att nedsättningen ska kvarstå livslångt eller fram till pensionsåldern. För att sjukersättning ska kunna beviljas ska ytterligare
medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabilitering inte bedömas kunna
medföra att arbetsförmågan förbättras. Däremot krävs det enligt HFD
inte att rehabiliteringsåtgärder de facto har vidtagits.
Syftet är att undersöka om Försäkringskassan tillämpar rekvisiten för
rätt till sjukersättning i enlighet med HFD: s tolkning i de nämnda
domarna. Granskningen syftar också till att undersöka vilket genomslag domarna har fått i Försäkringskassans tillämpning, genom att
studera om det finns någon skillnad i tillämpningen före respektive
efter att de aktuella domarna meddelades.
Rapport planeras till andra kvartalet 2013.
Unga förtidspensionärer i Europa – utveckling och insatser

Antalet unga med aktivitetsersättning har ökat kraftigt de senaste tio
åren och uppgick i juli 2010 till drygt 30 000 personer i Sverige. Att
andelen unga med långvarigt nedsatt arbetsförmåga ökar är dock
inget svenskt fenomen. Trenden med allt fler unga med motsvarande
former av aktivitetsersättning, hädanefter kallat förtidspension, återfinns i ett flertal OECD-länder även om stora variationer förekommer
mellan länderna. I en tidigare granskning har ISF jämfört utvecklingen i Sverige med våra grannländer och konstaterat att den svenska
trenden av ökande andelen unga med förtidspension återfinns i samtliga jämförda länder. Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar dominerar kraftigt bland diagnoser som ligger till grund
för förtidspension bland unga i dessa länder.
Syftet är att jämföra den svenska aktivitetsersättningen och utvecklingen av andelen mottagare med motsvarande system i jämförbara
europeiska länder. Syftet är också att studera dessa länders insatser
för inträde på/återgång till arbetsmarknaden för gruppen ifråga samt
påvisa erfarenheter och förhållningssätt som kan vara användbara
eller bör studeras närmare utifrån en svensk kontext.
Rapport planeras till första kvartalet 2013.
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Den fria rörligheten inom EU och rätten till sjukpenning

I dag bor allt fler svenskar en kortare eller längre tid i ett annat EUmedlemsland. Enligt uppgifter från Eurostat och OECD uppgår antalet utvandrade svenskar i EU och OECD till cirka 250 000 personer.
Den faktiska siffran är sannolikt än högre till följd av att länderna har
olika kriterier för hur länge en person ska avse att stanna i respektive
land för att räknas som invandrad. Enligt Statiska centralbyråns
prognos kommer antalet svenskar som utvandrar att fortsätta att öka
markant. Rätten till fri rörlighet är en av de grundläggande fri- och
rättigheterna inom EU som åtnjuts av alla EU-medborgare. En förutsättning för att en individ ska kunna tillgodogöra sig sina rättigheter
som EU-medborgare, det vill säga kunna bosätta sig, studera eller
arbeta i ett annat EU land, är att det finns ett europeiskt trygghetssystem som garanterar skydd vid till exempel sjukdom och ålderdom.
Syftet är att kartlägga och studera de svenska reglerna om rätten till
sjukpenning i ljuset av det EU-rättsliga systemet för samordning av
sociala trygghetssystem och även undersöka Försäkringskassans
styrdokument för handläggning av dessa frågor. Syftet är också att
belysa medborgarperspektivet genom en översyn av Försäkringskassans information om gällande regelverk till allmänheten.
Rapport planeras till tredje kvartalet 2013.
Försäkringskassans bemötande av långtidssjukskrivna

Mot bakgrund av att regeringen vill uppnå ett ökat förtroende hos
medborgarna för socialförsäkringen, har ISF fått i uppdrag att bidra
till att stärka legitimiteten i socialförsäkringen. Kritik har också
riktats från flera håll mot att de beslut Försäkringskassan fattar är
svåra att förstå, och att det inte framgår av motiveringen på vilka
grunder beslutet har fattats i det enskilda fallet. Inte minst framgår
denna kritik av ISF:s egna rapporter.
Med tanke på det ständiga förbättrings- och utvecklingsarbete som
sker inom Försäkringskassan är det intressant att med den tidigare
enkäten som Karolinska Institutet genomförde 2004 som utgångspunkt följa upp om långtidssjukskrivnas upplevelse av Försäkringskassans bemötande förändrats sedan dess och i så fall i vilken
riktning.
Arbetet genomförs i samarbete med Karolinska Institutet och rapport
planeras till första kvartalet 2014.
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6 Pensioner och ekonomisk trygghet
vid ålderdom

Mäta och bedöma kvaliteten i beslutsunderlag och hanteringen av
bostadstillägg

ISF har i uppdrag av regeringen att fortsatt mäta och analysera
kvaliteten i hanteringen av bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten
och Försäkringskassan. I regleringsbrevet för 2012 fick ISF i uppdrag
att analysera kvaliteten i hanteringen av bostadstillägg. En redovisning av seende 2012 ska enligt det regleringsbrevet lämnas den
1 mars 2013. Med anledning av övergången från tidsbestämda beslut
till beslut som gäller tills vidare10 utökas nu det uppdraget. Redovisningen avseende 2012 ska även omfatta en granskning av hur övergången har genomförts hos Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan och i vilken utsträckning denna ger förutsättningar för en god
kvalitet.
Syftet med det ursprungliga uppdraget är att mäta och analysera
kvaliteten i hanteringen av bostadstillägg i Pensionsmyndigheten och
Försäkringskassan under 2011 och 2012. Granskningen kommer att
fokusera på frågor om hur kvaliteten i handläggningen ser ut, hur
kvaliteten i beslutsunderlaget ser ut och om rätt BT-belopp betalas ut.
Uppdraget delredovisades i mars 2012 avseende handläggningen
under år 2011, nästa delredovisning ska lämnas senast den 15 maj
2013 och uppdraget ska slutredovisas senast den 15 maj 2014.

10

Proposition 2011/12:152 enklare och effektivare handläggning av bostadstillägg. Och vissa
andra frågor.
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Pensionsgrundande inkomst, Skatteverkets underlag till
Pensionsmyndigheten

Enligt instruktionen ska ISF utöva systemtillsyn över och utföra
effektivitetsgranskning av den verksamhet som bedrivs av Skatteverket, i de delar som avser beslut om pensionsgrundande inkomst
(PGI).
Skatteverket beräknar och beslutar om PGI. I normalfallet bestäms
PGI utifrån uppgifterna i inkomstdeklarationen. Skatteverket skickar
vidare uppgifterna om PGI till Pensionsmyndigheten och uppgifterna
ligger sedan till grund för den framtida pensionen. Den fysiska filen
med uppgifterna lämnas dock inte direkt till Pensionsmyndigheten,
utan till Försäkringskassan, eftersom den tillhandahåller Pensionsmyndighetens it-stöd för handläggningen av pensioner.
Granskningens syfte är att identifiera eventuella brister i samarbetet
mellan Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten,
samt lämna förslag till förbättringsåtgärder i processen med Skatteverkets PGI-underlag till Pensionsmyndigheten.
Syftet är att studera vilka system och rutiner Skatteverket, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har för kvalitetssäkring, regeländringar, uppföljning av verksamheten, samt hur dessa tillämpas i
praktiken. Även myndigheternas arbete med intern styrning och
kontroll respektive ansvar och roll i processen med PGI kommer att
granskas.
Granskningen inleddes under 2012 och rapport planeras till andra
kvartalet 2013.
Kunskapsmätning inom pensionsområdet

Försäkringskassan och Premiepensionsmyndigheten (PPM) genomförde en kartläggning av pensionsspararnas kunskaper om det
allmänna pensionssystemet genom upprepade kunskaps- och måluppfyllelsemätningar under åren 2005–2009. Pensionsmyndigheten
fattade år 2010 beslutet att inte genomföra några fler uppföljningar.
Motiveringen var att myndighetens uppdrag sträcker sig längre än
enbart att undersöka kunskapsläget inom den allmänna pensionen.
Man anser att de tidigare mätningarna inte är riktigt relevanta längre
och att området kommer att följas på andra sätt. ISF har tidigare i en
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rapport11 uttryckt att det är olyckligt ur ett utvärderingsperspektiv att
inga bedömningar kan göras av hur allmänhetens pensionskunskaper
förändrats jämfört med i den tidigare myndighetsindelningen.
Syftet med mätningen är att följa upp hur kunskaperna om det
allmänna pensionssystemet har utvecklats sedan Försäkringskassan
och PPM genomförde de tidigare mätningarna.
Resultatet av mätningen kommer att publiceras på ISF:s webbplats
under första kvartalet 2013.
Tidig ålderspensionering och ändringar i sjukförsäkringssystemet

Sedan 2003 har det skett en markant ökning av antalet och andelen
som tar ut inkomstrelaterad ålderspension före 65 års ålder. Skälen till
tidig ålderspensionering kan vara olika. En del kanske drivs att lämna
arbetslivet i förtid genom förmånliga tjänstepensionserbjudanden.
Vissa kan ha starka preferenser för fritid, medan andra kan tänkas
vilja gå i pension samtidigt som ens make eller maka gör det. Men det
kan också vara så att en del väljer tidig ålderspensionering i brist på
andra alternativ. Exempelvis har antalet som beviljas sjukpenning
och sjukersättning minskat avsevärt sedan 2004 som en följd av en
striktare tillämpning av regelverket och under senare år på grund av
skärpta regelverk. Den utvecklingen kan ha påverkat möjligheten att
utträda ur arbetslivet via sjukförsäkringssystemet.
Nödvändigheten att förlänga arbetslivet i takt med att medellivslängden i befolkningen ökar är ett återkommande tema i den allmänna
debatten. Ett tidigt pensionsuttag har stor betydelse för pensionens
storlek resten av livet. Hur inflödet till tidig ålderspension har förändrats över tid är av central betydelse för förståelsen av vad som
driver olika individer att ta ut tidig ålderspension vid olika tidpunkter.
Syftet med projektet är att kartlägga förändringar i inflödet till ålderspension och beskriva vad som karakteriserar individer som går i tidig
ålderspension. Vidare är syftet att studera huruvida det finns indikationer på att det kan finnas en samvariation mellan ett minskat utnyttjande av sjukförsäkringen och ett ökat antal som går i tidig ålderspension.
Rapportering planeras till första kvartalet 2014.

11

ISF Rapport 2011:20 Effektiviteten i socialförsäkringsadministrationen 2003-2010.
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7 Sammanställning

I tabellen nedan sammanfattas de olika granskningarna inom
respektive kategori. Några av projekten innehåller granskningar av
flera typer och återfinns därför inom mer än kategori.
Systemtillsyn

Effektivitetsgranskning

Rättssäkerhet

Träffsäkerhet

Administrativ
effektivitet

Regionala skillnader i
bedömningen av
vårdbidrag

Bilstöd till personer
med funktionsnedsättning

Utvärdering av FK:s
effektiviseringsarbete

Utvärdering av det
nya tandvårdsstödet

Handläggarnas roll i
sjukskrivningsprocessen och deras
betydelse för sjukfrånvaron

Mäta och bedöma
kvaliteten i beslutsunderlag och
hanteringen av
bostadstillägg

Mäta och bedöma
kvaliteten i beslutsunderlag och
hanteringen av
bostadstillägg

Handläggarnas roll i
sjukskrivningsprocessen och deras
betydelse för sjukfrånvaron

Effekterna av
avvecklingen av
socialförsäkringsnämnderna

Egenföretagares
uttag av sjukpenning och tillfällig
föräldrapenning

Effektiviteten i
socialförsäkringsadministrationen

Långsiktiga effekter
av reformer i
föräldrapenningen

Samband mellan
produktivitet,
handläggningstider
och kvalitet i FK:s
verksamhet

Analys av flödena
mellan sjukförsäkring och
arbetslöshetsförsäkring

Styrning i FK och
dess konsekvenser
för verksamheten

Tidig ålderspensionering och ändringar
i sjukförsäkringssystemet

Pensionsgrundande
inkomst, Skatteverkets underlag till
PM

Effektiviseringsmöjligheter i FK:s
verksamhet (onödig
efterfrågan)

Två myndigheter –
ett utvecklingsarbete

Effekter av utebliven
uppräkning av
socialförsäkringsförmåner

FK:s tillämpning av
reglerna om sjukersättning

Effektiviteten i
socialförsäkringsadministrationen

Återkrav hos FK &
PM

Sjukskrivningsmönster i ett
livscykelperspektiv

FK:s strategiska
arbete med mänskliga
rättigheter inom
socialförsäkringen

Uppföljning av FK:s
efterhandskontroller
av tandvårdsstödet

Effekter av insatser
inom rehabiliteringsgarantin

Socialförsäkringsmål i
förvaltningsdomstolar

Förnyad utredning
av sjukersättning

Vårdbidrag och
framtida inkomster
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Effektutvärdering

Automatiserade beslut
inom tandvårdsstödet

Återbetalning av
assistansersättning

Sjukskrivning över
generationer

Utfall av beslut om
statlig assistansersättning

Graviditetspenning förnyad granskning

Utvärdering av
sjukskrivningsmiljarden

Insatser för personer
som uppnått maximal
tid i sjukförsäkringen

Effekter av borttagande av intyg om
barns frånvaro

Kunskapsmätning
inom pensionsområdet

Den fria rörligheten
inom EU och rätten
till sjukpenning

Analys av perioddata inom föräldraförsäkringen

Föräldraansvaret inom
assistansersättning

Unga förtidspensionärer i Europa

FK:s arbete med en
jämställd sjukskrivningsprocess
FK:s bemötande av
långtidssjukskrivna
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