
Eva-Lo Ighe ska utreda en mer
ändamålsenlig beräkning av
sjukersättning och
aktivitetsersättning
Publicerad 07 september 2022

Eva-Lo Ighe har utsetts till utredare för utredningen om
en mer ändamålsenlig beräkning av sjukersättning och
aktivitetsersättning.
Eva-Lo Ighe är idag generaldirektör och chef för Inspektionen för
socialförsäkringen (ISF). Hon har tidigare varit chef för avdelningen för
rättspsykiatri på Rättsmedicinalverket.

Den 14 juni tillsatte regeringen en utredning om en mer ändamålsenlig
beräkning av sjukersättning och aktivitetsersättning. Utredningen har fått i
uppdrag att se över dels om hur förmånerna ska räknas över tid, dels hur väl
den så kallade inkomstbortfallsprincipen uppfylls.

Syftet med uppdraget är att stärka den ekonomiska tryggheten för personer
som har sjukersättning eller aktivitetsersättning genom att säkerställa en
ändamålsenlig beräkning av förmånerna, bland annat ska utredningen titta på
möjligheten att indexera förmånerna.

Uppdraget ska redovisas senast 1 december 2023.

https://www.regeringen.se/


Ardalan Shekarabi besöker Skåne
Publicerad 07 september 2022 Uppdaterad 07 september 2022

Den 8-9 september besöker socialförsäkringsminister
Ardalan Shekarabi Malmö och Helsingborg.
Statsrådet ska bland annat träffa samordningsförbundet i Malmö. Han
kommer även att besöka Försäkringskassan i Helsingborg samt delta i ett
öppet möte med pensionärer i Helsingborg.

Media är välkommen att delta under delar av dagen. För mer information
och intervjuförfrågningar, kontakta pressekreterare Hanna Kretz.

https://www.regeringen.se/


Regeringen har fastställt
prisbasbeloppet för 2023
Publicerad 05 september 2022 Uppdaterad 05 september 2022

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet och det
förhöjda prisbasbeloppet till 52 500 kronor respektive
53 500 kronor för år 2023. Prisbasbeloppet används
bland annat inom socialförsäkringen och inom
skattesystemet. Höjningen av prisbasbeloppet gör att
garantipensionen höjs med drygt 850 kronor per månad
för ogifta. Även taken i bland annat sjuk- och
föräldrapenning höjs, liksom studiemedlen från CSN.
För garantipensionen innebär höjningen av prisbasbeloppet att den maximala
garantipensionen för en ogift person född 1938 eller senare höjs med 851
kronor per månad till totalt 10 631 kronor per månad.

Höjningen av prisbasbeloppet innebär att garantiersättningen i
sjukersättningen höjs med 973 kronor per månad, till totalt 12 163 kronor per
månad. Maximal inkomstrelaterad sjukersättning eller aktivitetsersättning
höjs med 1 698 kronor per månad, till totalt till 21 230 kronor per månad.

Höjningen av prisbasbeloppet innebär också att den högsta ersättningsnivån
inom föräldrapenningen blir 1 116 kronor per dag vilket är en höjning med
89 kronor per dag. Motsvarande höjning och ny högstanivå gäller även för
kalenderdagsberäknad sjukpenning (80 procentsnivån). Det nya taket i
föräldrapenningen och sjukpenningen motsvarar en månadsinkomst på ca 43
750 kronor.

Även studiemedlen från CSN räknas upp med prisbasbeloppet. Det innebär
att totalbeloppet, som utgörs av studiebidrag och studielån, kommer att bli
över 13 000 kronor per studiemånad under 2023, vilket motsvarar en ökning
med mer än 1 000 kronor per studiemånad.

https://www.regeringen.se/




Ardalan Shekarabi kallar till
pressträff om inflationens effekter
på pensionerna
Publicerad 04 september 2022

Måndagen den 5 september håller
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi en
pressträff om inflationens effekter på pensionen.

Tid: 5 september 2022 kl. 09.45
Plats: På plats och digitalt. Föranmälda journalister kan delta på plats i
Bella, ingång Rödbodgatan 6, eller digitalt via Zoom.

https://www.regeringen.se/


Ardalan Shekarabi besöker
Värmland
Publicerad 02 september 2022

Den 5-6 september besöker socialförsäkringsminister
Ardalan Shekarabi Filipstad och Karlstad i Värmland.
Statsrådet kommer bland annat att besöka Spångbergsgymnasiet i Filipstad
samt delta i ett öppet möte för pensionärer. Han kommer även att besöka
Försäkringskassan i Karlstad.

Media är välkommen att delta under delar av dagen. För mer information
och intervjuförfrågningar, kontakta pressekreterare Hanna Kretz.

https://www.regeringen.se/


Ökad tydlighet i sjukförsäkring från
första september
Publicerad 01 september 2022

Den 1 september träder en lagändring i kraft som
innebär att en persons arbetsförmåga efter dag 180 i
sjukperioden ska bedömas mot normalt förekommande
arbete inom en angiven yrkesgrupp på
arbetsmarknaden.
Lagändringen innebär att Försäkringskassan efter dag 180 i en sjukskrivning
måste uppge inom vilken yrkesgrupp myndigheten bedömt att arbetsförmåga
finns. Syftet med lagändringen är att skapa en tryggare och mer begriplig
sjukförsäkring.

– Lagändringen är ett viktigt steg i det pågående förändringsarbetet för en
tryggare sjukförsäkring. Vi ska ha en sjukförsäkring som går att lita på, säger
Ardalan Shekarabi.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har på regeringens uppdrag
utvecklat ett kunskapsmaterial som kan användas av Försäkringskassan vid
bedömning av arbetsförmåga mot normalt förekommande arbete inom en
angiven yrkesgrupp. Kunskapsmaterialet består av 36 yrkesgrupper där
yrken har grupperats utifrån vilka fysiska och psykiska krav på
aktivitetsförmåga de ställer på den enskilde.

https://www.regeringen.se/


Nu införs trygghetspensionen
inom ramen för sjukersättningen
Publicerad 01 september 2022

Den 1 september införs en trygghetspension inom
ramen för sjukersättningen för att ge en ökad
ekonomisk trygghet för personer som slitit ut sig under
arbetslivet och inte orkar arbeta hela vägen fram till
pensionen.
– Trygghetspensionen är en avgörande insats för ekonomisk trygghet för
personer som slitit ut sig under arbetslivet och inte orkar till pensionen, säger
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Nuvarande regler gör att många personer som får avslag på sin ansökan om
sjukersättning i stället tar ut sin ålderspension i förtid med livsvarigt lägre
ålderspension som resultat. Det beror på att regelverket för rätten till
sjukersättning inte tar hänsyn till ålder.

Från 1 september införs särskilda regler för personer som har som mest fem
år kvar till den ålder då man som längst kan få sjukersättning.
Arbetsförmågan hos försäkrade som har erfarenhet av sådant förvärvsarbete
som är normalt förekommande på arbetsmarknaden ska enligt de nya
reglerna bedömas i förhållande till dessa arbeten, eller mot annat lämpligt
arbete som finns tillgängligt.

https://www.regeringen.se/


Ardalan Shekarabi besöker Sveg i
Jämtlands län
Publicerad 29 augusti 2022 Uppdaterad 29 augusti 2022

Tisdag den 30 augusti besöker
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi Sveg i
Jämtlands län.
Statsrådet kommer bland annat att besöka Servicekontoret i Sveg samt
Härjedalens gymnasium. Han kommer även att delta i ett öppet möte med
PRO om pensioner.

Media är välkommen att delta under delar av dagen. För mer information
och intervjuförfrågningar, kontakta pressekreterare Hanna Kretz.

https://www.regeringen.se/


Ardalan Shekarabi besöker
Kalmar län
Publicerad 26 augusti 2022 Uppdaterad 26 augusti 2022

Måndag den 29 augusti besöker
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi Kalmar,
Mönsterås och Borgholm.
Under dagen deltar statsrådet bland annat i ett öppet möte om pensioner med
PRO och SPF i Mönsterås. Han kommer även att besöka Försäkringskassan i
Kalmar samt delta i ett öppet möte med pensionärer i Borgholm.

Media är välkommen att delta under delar av dagen. För mer information
och intervjuförfrågningar, kontakta pressekreterare Hanna Kretz.

https://www.regeringen.se/


Ardalan Shekarabi besöker Västra
Götaland
Publicerad 19 augusti 2022

Måndag den 22 augusti och tisdag den 23 augusti
besöker socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Vänersborg, Mellerud, Borås och Bollebygd.
Måndag den 22 augusti besöker statsrådet servicekontoret i Vänersborg.
Under eftermiddagen deltar han i ett öppet möte i samarbete med PRO, SPF
och funktionshindersrörelsen i Mellerud. 

Tisdag den 23 augusti besöker Ardalan Shekarabi Sven Eriksongymnasiet i
Borås. Under dagen träffar han också pensionärer i Borås för att prata om
pensionshöjningen som börjat betalas ut i augusti. Han gör även ett besök på
en daglig verksamhet i Bollebygd.

Media är välkommen att delta under delar av dagen. För mer information
och intervjuförfrågningar, kontakta pressekreterare Hanna Kretz.

https://www.regeringen.se/


Ardalan Shekarabi besöker
Södermanland
Publicerad 18 augusti 2022 Uppdaterad 18 augusti 2022

Fredag den 19 augusti besöker
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Södermanland.
Under dagen kommer statsrådet bland annat att besöka Spelinspektionen i
Strängnäs.

Han kommer även att delta i ett öppet möte med pensionärer på Huckleberry
Präntaren i Strängnäs, för att prata om den garantipensionshöjning som
börjar utbetalas den 18 och 19 augusti.

Media är välkommen att delta under delar av dagen. För mer information
och intervjuförfrågningar, kontakta pressekreterare Hanna Kretz.

https://www.regeringen.se/


Ardalan Shekarabi besöker
Dalarna
Publicerad 17 augusti 2022

Torsdagen den 18 augusti besöker
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi Säter i
Dalarna.
Statsrådet kommer bland annat att träffa pensionärer för att prata om den
garantipensionshöjning som börjar utbetalas från och med den 18 augusti.

Klockan 12.20 talar Ardalan Shekarabi vid firandet av PRO Dalarnas 80-
årsjubileum i Säterdalens Folkpark.  

Media är välkommen att delta under delar av dagen. För mer information
och intervjuförfrågningar, kontakta pressekreterare Hanna Kretz.

 

https://www.regeringen.se/


Ardalan Shekarabi besöker
Halland
Publicerad 15 augusti 2022 Uppdaterad 15 augusti 2022

Tisdagen den 16 augusti besöker
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi Halmstad
och Varberg.
Socialförsäkringsministern inleder dagen med besök på Försäkringskassan i
Halmstad. Därefter besöker han Samordningsförbundet i Halland.

Klockan 14.00 deltar socialförsäkringsministern i ett öppet möte för
pensionärer i Folkets hus i Varberg, med tema pensioner.

Media är välkommen att delta under delar av dagen. För mer information
och intervjuförfrågningar, kontakta pressekreterare Hanna Kretz.

https://www.regeringen.se/


Ardalan Shekarabi besöker
Jönköping
Publicerad 12 augusti 2022 Uppdaterad 12 augusti 2022

Måndagen den 15 augusti besöker
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi Jönköping.
Dagen inleds med ett besök på Försäkringskassan i Jönköping. Klockan
15.00 deltar socialförsäkringsministern i ett öppet möte för pensionärer på
Seniorernas hus, med tema pensioner.

Media är välkommen att delta under delar av dagen. För mer information
och intervjuförfrågningar, kontakta pressekreterare Hanna Kretz.

https://www.regeringen.se/


Ardalan Shekarabi besöker
Blekinge
Publicerad 11 augusti 2022

Fredagen den 12 augusti besöker
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi Blekinge. 
Under dagen besöker socialförsäkringsministern bland annat
Försäkringskassan i Karlskrona, samt deltar i ett öppet möte om pensioner
med PRO i Fridlevstad. 

Media är välkommen att delta under delar av dagen. För mer information
och intervjuförfrågningar, kontakta pressekreterare Hanna Kretz.

https://www.regeringen.se/


Pressbriefing med Ardalan
Shekarabi om spelpolitik
Publicerad 19 juli 2022 Uppdaterad 19 juli 2022

Onsdag 20 juli kl 10.30 håller socialförsäkringsminister
Ardalan Shekarabi en pressbriefing om regeringens
arbete för att säkerställa ett starkt konsumentskydd och
en långsiktigt hållbar spelmarknad.

Tid: 20 juli 2022 kl. 10.30
Plats: Plats: På plats och digitalt. Föranmälda journalister kan delta på
plats i Bella, ingång Rödbodgatan 6 eller digitalt via Zoom.

https://www.regeringen.se/


Pressbriefing med Ardalan
Shekarabi om sjukförsäkringen
Publicerad 12 juli 2022 Uppdaterad 12 juli 2022

I dag, tisdag den 12 juli, håller socialförsäkringsminister
Ardalan Shekarabi en pressbriefing om
sjukförsäkringen.

Tid: 12 juli 2022 kl. 13.00
Plats: På plats och digitalt. Föranmälda journalister kan delta på plats i
Bella, ingång Rödbodgatan 6 eller digitalt via Zoom. Inpassering till Bella
från kl. 12.30.

https://www.regeringen.se/


Ardalan Shekarabi till Almedalen
Publicerad 01 juli 2022

Söndag den 3 juli till onsdag den 6 juli deltar
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi i
Almedalsveckan.
Kontakta pressekreterare Hanna Kretz för mer information och
intervjuförfrågningar.

 

Program, urval

4 juli

13.00  Deltar i pensionsseminarium hos Skandia. 
Adress: Skandias pensionsträdgård, Strandgatan 27

15:00 Deltar i Equmeniakyrkans seminarium om religionens roll i samhället. 
Adress: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43.

5 juli

08:30 Inleder Barncancerfondens seminarium. 
Adress: Strandgatan 22

08:45-09:30 Deltar i Pensionsmyndighetens seminarium. 
Adress: Kronstallgränd 4

6 juli

13:00 Inleder NNS seminarium om att stärka förtroendet för offentlig sektor. 
Adress: Donnerska huset

https://www.regeringen.se/


Åtgärder för kortare
handläggningstider för
bostadstillägg till pensionärer
Publicerad 30 juni 2022

Pensionsmyndighetens ärendebalanser gällande
bostadstillägg till pensionärer ska minska, enligt det nya
mål som nu införs i Pensionsmyndighetens
regleringsbrev för 2022. Myndigheten får även i
uppdrag att vidta relevanta åtgärder för att
tillgängligheten i telefonin ska öka.
– Att stärka pensionerna handlar om respekt för alla de som varit med och
byggt landet. Det är viktigt att säkerställa att landets pensionärer får tillgång
till de förmåner de har rätt till och att de inte behöver vänta orimligt länge,
säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Pensionsmyndigheten ska, enligt uppdraget, vidta relevanta åtgärder för att
öka produktiviteten och korta handläggningstiderna för bostadstillägg.
Uppdraget omfattar ärendebalanserna för samtliga delar av förmånen, det vill
säga nyansökningar, omprövningar och återkrav. Pensionsmyndigheten ska
även vidta relevanta åtgärder för att tillgängligheten i telefonin ska öka, så
att fler samtal kommer fram till myndigheten. 

https://www.regeringen.se/


Robert Sjunnebo ska utreda
förändringar i sjukförsäkringens
regelverk
Publicerad 30 juni 2022

Robert Sjunnebo har idag utsetts till särskild utredare
för utredningen som ser över om de förändringar som
skett i sjukförsäkringens regelverk fått avsedd effekt.
– Regeringen arbetar långsiktigt med att förstärka sjukförsäkringen och
denna utredning är del i det arbetet. Som jurist har Robert Sjunnebo
mångårig erfarenhet av sjukförsäkringen, vilket gör honom mycket passande
för detta uppdrag säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Robert Sjunnebo är sedan 2021 chefsjurist och förhandlingschef på Svenska
Pappersindustriarbetareförbundet. Han har tidigare bland annat varit
enhetschef på försäkringsrättsenheten vid LO-TCO Rättsskydd och jurist vid
LO:s arbetslivsenhet.

Regeringen har genomfört fler viktiga reformer i socialförsäkringens
regelverk och anser att det är angeläget att följa upp reformerna. Den
särskilde utredaren får i uppdrag att utvärdera de beslutade lagändringarna
för att säkerställa att de har gett avsett resultat. Utredaren ska bland annat
analysera om den ekonomiska tryggheten för individer har ökat till följd av
beslutade lagändringar och hur förändringarna i sjukförsäkringens regelverk
har påverkat individernas möjligheter till medicinsk och arbetslivsinriktad
rehabilitering.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 mars 2024.

https://www.regeringen.se/


Marina Tuutma ska utreda
läkarintygets betydelse i
sjukpenningärenden
Publicerad 23 juni 2022

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi har utsett
Marina Tuutma som särskild utredare till utredningen
om läkarintygets betydelse i sjukpenningärenden.
Marina Tuutma är sedan 2017 ordförande i Svenska Distriktsläkarföreningen
och sedan 2020 andre vice ordförande i Sveriges Läkarförbund. Marina
Tuutma är specialist i allmänmedicin och arbetar sedan 2004 som
distriktsläkare i Region Värmland.

- Marina Tuutma har gedigen kunskap av vårdens arbete med sjukskrivning.
Hennes erfarenhet från primärvården är viktig då det är allmänläkare som
framför allt utfärdar sjukintyg. Det gör henne särskilt lämpad för den här
utredningen, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. 

Den 9 juni tillsatte regeringen en utredning som ska se över om läkarens
bedömning av arbetsförmågans nedsättning i sjukpenningärenden behöver
ges större tyngd. I dag kan det finnas en skillnad mellan läkarens bedömning
av en persons arbetsförmåga och den bedömning som Försäkringskassan gör.
Utredaren ska bland annat analysera orsakerna till att bedömningarna skiljer
sig åt och bedöma om läkarens bedömning behöver ges större tyngd i
sjukpenningärenden. Utredaren ska även analysera om samarbete mellan
flera professioner kan stärka bedömningen av patientens arbetsförmåga,
behov av sjukskrivning och behov av rehabiliterande insatser, samt
underlätta läkares arbete med sjukskrivning.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 7 juni 2023.

https://www.regeringen.se/


Kansliet för hållbart arbetsliv
presenterar delrapport
Publicerad 22 juni 2022 Uppdaterad 22 juni 2022

Kansliet för hållbart arbetsliv har lämnat sin första
delrapport. I rapporten ger kansliet en
problembeskrivning som kommer ligga till grund för det
fortsatta arbetet.
I september 2021 inrättade regeringen ett kansli för hållbart arbetsliv.
Kansliets arbete handlar om att förbättra möjligheterna för ett längre och
hållbart arbetsliv genom att identifiera behov och föreslå åtgärder.

Nu lämnar Kansliet för hållbart arbetsliv sin första delrapport där de
konstaterar att det faktum att vi lever längre och lägger fler friska år till livet
är en positiv samhällsutveckling. Samtidigt ställer utvecklingen ständigt nya
krav på vår förmåga att klara välfärdsåtagandet och kompetensförsörjningen.
Arbetet fokuseras inledningsvis på:

grupper med svag förankring i arbetslivet
delar av arbetsmarknaden där sjuktalen är höga
verksamheter med goda förutsättningar för arbete högre upp i åldrarna
och individer som kan och vill arbeta längre

I samtliga områden kommer förslagen att analyseras ur ett
jämställdhetsperspektiv.

- I detta arbete är det centralt att samverka med samtliga berörda aktörer,
bland annat med arbetsmarknadens parter. Kansliet för hållbart arbetsliv har
haft en nära dialog med företrädare för parterna och jag upplever att det
finns en bred samsyn gällande behovet av insatser som gör skillnad inom de
tre insatsområden som kansliet beskriver, säger kanslichef Lars Stjernkvist.

Kansliet för hållbart arbetsliv kommer nu fortsätta sitt arbete och ska lämna
en slutrapport i augusti 2024.

https://www.regeringen.se/


 



Trygghetspension inom ramen för
sjukersättningen införs från 1
september
Publicerad 21 juni 2022

Från och med den 1 september 2022 införs en
trygghetspension inom ramen för sjukersättningen som
ska möjliggöra en ökad ekonomisk trygghet för
personer som slitit ut sig under arbetslivet och som i
dag ofta tar ut ålderspensionen i förtid. Detta efter att
riksdagen idag fattat beslut enligt regeringens
proposition Sjukersättning till äldre i förvärvsarbetande
ålder (prop. 2021/22:220).
Nu införs en trygghetspension för personer som slitit ut sig under arbetslivet
och inte kan arbeta längre, och som i dag ofta tar ut ålderspensionen i förtid
med livsvarigt lägre pension som resultat.

- Nu införs trygghetspensionen. Det är en avgörande insats för ekonomisk
trygghet för personer som slitit ut sig under arbetslivet och inte orkar till
pensionen, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Nuvarande regelverk för rätten till sjukersättning tar ingen hänsyn till ålder,
vilket innebär att en 64-åring bedöms på samma sätt som en 34-åring. Detta
innebär att många personer som får avslag på sin ansökan om sjukersättning i
stället tar ut sin ålderspension i förtid, vilket leder till en livsvarigt lägre
pension.

Nu införs särskilda regler för försäkrade personer som har som mest fem år
kvar tills de uppnår den ålder då de inte längre kan få sjukersättning utbetald.
Detta med utgångspunkt i förslaget som har lämnats av Utredningen om sjuk-
och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering (S 2020:04).

https://www.regeringen.se/


 Arbetsförmågan hos försäkrade som har erfarenhet av sådant förvärvsarbete
som är normalt förekommande på arbetsmarknaden ska enligt de nya
reglerna bedömas i förhållande till dessa arbeten, eller mot annat lämpligt
arbete som finns tillgängligt.

Lagändringen gäller från den 1 september 2022.



Riksdagen röstade ja till
proposition om balans mellan
arbete och privatliv
Publicerad 21 juni 2022

Idag har riksdagen röstat ja till regeringens proposition
för att genomföra EU:s direktiv om balans mellan arbete
och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare. Det
innebär bland annat nya bestämmelser om flexibla
arbetsformer för föräldrar och anställda som har
närstående med omsorgsbehov.
Direktivets syfte är att det ska bli lättare för arbetstagare som är föräldrar
eller anhörigvårdare att förena arbete och familjeliv. Propositionen
innehåller även åtgärder som kan minska segregationen och snabba på
integrationen, två prioriterade frågor för regeringen.

- Vi ska vända på varje sten för att bryta segregationen. En mer jämn
fördelning av föräldraledigheten lägger grunden för en mer jämställd
arbetsmarknad. Det är särskilt viktigt för många utrikes födda kvinnor som
idag inte ens står till arbetsmarknadens förfogande. Denna segregationsfälla
måste brytas. Fler behöver få möjligheten att komma i arbete och klara sin
egen försörjning, säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva
Nordmark.

- Nu tar vi bort segregationsfällan i föräldrapenningen. En mer jämn
fördelning av föräldrapenningdagarna kan underlätta etableringen på
arbetsmarknaden för framför allt utrikes födda kvinnor, säger
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Direktivets krav uppfylls redan till stor del i svensk lagstiftning. Vissa
ändringar och tillägg har varit nödvändiga. Från och med den 2 augusti 2022
gäller de nya lagändringarna:
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90 dagar med föräldrapenning på grundnivå ska reserveras och inte
kunna avstås till den andra föräldern på samma sätt som vid
föräldrapenning på sjukpenningnivå.
Ett skydd mot repressalier för de arbetstagare som begär flexibla
arbetsformer eller utövar sina rättigheter enligt direktivet.
Arbetstagare som begär flexibla arbetsformer ska omfattas av förbud
mot missgynnande behandling.
Diskrimineringsombudsmannen ska få en utökad rätt att föra talan för
enskilda arbetstagare i tvister om missgynnande behandling.



Ardalan Shekarabi inviger
Fondtorgsnämnden
Publicerad 21 juni 2022 Uppdaterad 21 juni 2022

Den 22 juni inviger socialförsäkringsminister Ardalan
Shekarabi den nya myndigheten Fondtorgsnämnden
med säte i Botkyrka. Fondtorgsnämnden ska ansvara
för det nya fondtorg som är en del av reformeringen av
premiepensionen. Myndigheten är en nämndmyndighet
med Pensionsmyndigheten som värdmyndighet.

Tid: 22 juni 2022 kl. 10.00 till kl. 11.00
Plats: Tumba bruk, Sven Palmes väg 2, 147 43 Tumba

Vid invigningen av Fondtorgsnämnden medverkar även Mats Sjöstrand,
ordförande för Fondtorgsnämnden, Daniel Barr, generaldirektör för
Pensionsmyndigheten, Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande i
Botkyrka samt Leif Eriksson, kommundirektör i Botkyrka.

För intervjuförfrågningar till socialförsäkringsministern kontakta
pressekreterare Hanna Kretz.
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Ardalan Shekarabi besöker Gävle
Publicerad 20 juni 2022

Tisdagen den 21 juni reser socialförsäkringsminister
Ardalan Shekarabi till Gävle för ett besök på
Nynässkolan.  
Tid: 13.00
Plats: Hälsingegatan 2, 803 25, Gävle.

Kl. 13.00 inleder Ardalan Shekarabi sitt verksamhetsbesök på Nynässkolan
där lovskola genomförs. Han kommer även att träffa gymnasielever som
sommarjobbar på lovskolan och med läxläsning.

Kl. 14:00-14.30 finns tid för media.

Kontakta pressekreterare Hanna Kretz för mer information och
intervjuförfrågningar.
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Ardalan Shekarabi besöker
Östersund och Svenstavik
Publicerad 17 juni 2022

Måndag den 20 juni besöker socialförsäkringsminister
Ardalan Shekarabi Östersund och Svenstavik för olika
verksamhetsbesök. Socialförsäkringsministern ska
bland annat besöka Försäkringskassan i Östersund
samt träffa pensionärsorganisationerna i Svenstavik.
Under förmiddagen besöker ministern Försäkringskassan i Östersund samt
har ett möte med pensionärsorganisationerna i Svenstavik. Under
eftermiddagen besöker han särskilda boendet Tallgläntan i Hackås samt har
ett öppet möte om pensionerna med pensionärer i Östersund.

Media är välkomna att delta vid delar av besöken. Kontakta pressekreterare
Hanna Kretz för mer information och intervjuförfrågningar.
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Utredning föreslår reformer mot
brott mot välfärden
Publicerad 15 juni 2022 Uppdaterad 15 juni 2022

Regeringens särskilda utredare Amir Rostami
överlämnar idag delbetänkandet Stärkt arbete med att
bekämpa bidragsbrott till socialförsäkringsminister
Ardalan Shekarabi. Utredningen föreslår flera reformer
för att motverka felaktiga utbetalningar och bekämpa
organiserad brottslighet som riktas mot
välfärdssystemen.
- Grunden för en modern välfärdsstat är ett samhälle som lägger stor vikt vid
att välfärden ska komma alla som har rätt till välfärden till del. Rätt person
ska ha rätt ersättning och det stöd de har rätt till. Alla former av organiserad
brottslighet, bidragsbrott och felaktiga utbetalningar hotar förtroendet för
välfärdssystemen. Jag ser fram emot att ta del av utredningens förslag och
arbeta vidare med dessa i Regeringskansliet, säger socialförsäkringsminister
Ardalan Shekarabi.

I juni 2021 tillsatte regeringen en utredning för att utreda möjligheterna att
stärka arbetet med att bekämpa bidragsbrott som riktar sig mot
Försäkringskassan och andra utbetalande myndigheter.   

I delbetänkandet som nu överlämnats föreslår utredningen reformer som ska
ge bättre förutsättningar för att motverka felaktiga utbetalningar och
bidragsbrott, detta kan bland annat bidra till att bekämpa systematisk och
organiserad brottslighet som riktas mot välfärdssystemen.

Utredningen föreslår bland annat att

ett administrativt sanktionssystem införs för mindre kvalificerade
misstänkta bidragsbrott och för felaktiga utbetalningar som orsakas av
den enskilde.
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vid misstanke om grovt bidragsbrott och bidragsbrott som överstiger ett
halvt prisbasbelopp görs anmälan om bidragsbrott till åklagare och vid
lägre belopp får anmälan endast göras om det finns särskilda skäl.
Ekobrottsmyndigheten får ansvaret för handläggningen av mål om brott
mot bidragsbrottslagen i stället för Polismyndigheten och
Åklagarmyndigheten.
styrning och samverkan för att motverka bidragsbrott stärks för samtliga
berörda myndigheter och aktörer.

Utredningen föreslår att förslagen kan träda i kraft 1 juli 2024.



Ardalan Shekarabi tar emot
utredning om brott mot välfärden
Publicerad 15 juni 2022 Uppdaterad 15 juni 2022

Onsdag den 15 juni kl. 13.30 överlämnar regeringens
särskilda utredare Amir Rostami sitt delbetänkande
Stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott, till
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. I samband
med överlämnandet hålls en pressträff.

Tid: 15 juni 2022 kl. 13.30
Plats: På plats och digitalt. Föranmälda journalister kan delta på plats i
Lilla pressrummet, inpassering via grinden vid
Karduansmakargatan/Rödbodgatan från kl. 13.00, eller digitalt via Zoom.
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Åtgärder för att säkerställa en
sund och säker spelmarknad
Publicerad 13 juni 2022 Uppdaterad 13 juni 2022

Regeringen har överlämnat en remiss till Lagrådet med
förslag som syftar till att stänga ute olagliga aktörer från
den svenska spelmarknaden och att motverka
manipulation av resultat inom sport, s.k. matchfixning.
– Regeringen överlämnade den 17 maj 2022 en proposition till riksdagen
med förslag om ett flertal åtgärder som syftar till att säkerställa ett starkt
konsumentskydd och en långsiktig hållbar spelmarknad. Vi tar nu ytterligare
ett steg för att säkerställa en sund och säker spelmarknad, säger
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

I lagrådsremissen lämnas bland annat följande förslag:

En möjlighet för regeringen att meddela föreskrifter om skyldighet för
betaltjänstleverantörer att lämna uppgifter som används vid
betalningsförmedling till olicensierat spel.
En möjlighet för Spelinspektionen att vid tillsynen över efterlevnaden av
spellagens licenskrav och främjandeförbud köpa speltjänster online
under dold identitet (testköp).
Utökade möjligheter för licenshavare och idrottsförbund att behandla
personuppgifter inom ramen för arbetet mot matchfixning.
En skyldighet för licenshavare att på begäran av Polismyndigheten
lämna alla uppgifter som behövs för en utredning om brott i samband
med spel.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.
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Regeringen tillsätter utredningar
för en trygg sjukförsäkring
Publicerad 13 juni 2022 Uppdaterad 13 juni 2022

Regeringen har beslutat att tillsätta tre utredningar för
en trygg sjukförsäkring. En särskild utredare ges i
uppdrag att se över läkarintygets betydelse i
sjukpenningärenden. En särskild utredare ska se över
beräkningen av sjuk- och aktivitetsersättningen. Därtill
tillsätts en översyn av genomförda förändringar i
sjukförsäkringens regelverk.
- Regeringen har under de senaste åren arbetat med att förstärka
sjukförsäkringen och detta är ett led i arbete med att ta tillbaka kontrollen
över sjukförsäkringen. Vi ska ha en sjukförsäkring som går att lita på, säger
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Utredning om läkarintygets betydelse i
sjukpenningärenden

Regeringen tillsätter en utredning som ska se över om läkarens bedömning av
arbetsförmågans nedsättning i sjukpenningärenden behöver ges större tyngd.

I dag kan det finnas en skillnad mellan läkarens bedömning av en persons
arbetsförmåga och den bedömning som Försäkringskassan gör. Det kan
upplevas som svårförståeligt. Regeringen tillsätter därför en utredning som
ska analysera orsakerna till att bedömningarna skiljer sig åt och bedöma om
läkarens bedömning behöver ges större tyngd i sjukpenningärenden.

Mot bakgrund av att läkare vittnar om att arbete med sjukskrivning är svårt
och tidskrävande ska utredaren även analysera om samarbete mellan flera
professioner kan stärka bedömningen av patientens arbetsförmåga, behov av
sjukskrivning och behov av rehabiliterande insatser, samt underlätta läkares
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arbete med sjukskrivning, samt hur sådant samarbete kan främjas.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 7 juni 2023.

Regeringen tillsätter utredning om beräkning av sjuk-
och aktivitetsersättning

Regeringen tillsätter en utredning om beräkning av sjuk- och
aktivitetsersättning. En särskild utredare får i uppdrag att se över dels om hur
förmånerna ska räknas över tid, dels hur väl den så kallade
inkomstbortfallsprincipen uppfylls.

Sjuk- och aktivitetsersättning räknas om i förhållande till inflationen. När
reallönerna ökat, som skett de senaste decennierna, innebär det att gruppen
med varaktigt nedsatt arbetsförmåga har fått en relativt sämre utveckling än
övriga i samhället.

Syftet med uppdraget är att stärka den ekonomiska tryggheten för personer
som har sjukersättning eller aktivitetsersättning genom att säkerställa en
ändamålsenlig beräkning av förmånerna, bland annat ska utredningen titta på
möjligheten att indexera förmånerna.

Uppdraget ska redovisas senast 1 december 2023.

Regeringen ser över förändringar i sjukförsäkringens
regelverk

Regeringen arbetar med att förstärka sjukförsäkringen och har under de
senaste åren genomfört ett antal förändringar i sjukförsäkringens regelverk
med syfte att öka den ekonomiska tryggheten vid sjukdom. För många
människor är det viktiga reformer som har genomförts under en kort tid.
Regeringen anser att det är angeläget att följa upp reformerna och ger nu en
särskild utredare i uppdrag att utvärdera de beslutade lagändringarna för att
säkerställa att de har gett avsett resultat.

Utredaren ska bland annat analysera om den ekonomiska tryggheten för
individer har ökat till följd av beslutade lagändringar och hur förändringarna
i sjukförsäkringens regelverk har påverkat individernas möjligheter till
medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering.

I uppdraget ingår även att analysera de åtgärder som regeringen har



genomfört i sjukförsäkringen i syfte att minska effekterna av pandemin.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 mars 2024.



Pressträff om pensionerna med
Ardalan Shekarabi
Publicerad 13 juni 2022

I dag, måndag den 13 juni kl. 07.00, bjuder
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi in till
pressträff om pensionsfrågan.

Tid: 13 juni 2022 kl. 07.00
Plats: På plats i Bella, ingång Rödbodgatan 6.

https://www.regeringen.se/


Regeringen har beslutat om
ledamot till Fondtorgsnämnden
Publicerad 07 juni 2022 Uppdaterad 07 juni 2022

Regeringen har i dag beslutat att förordna
generalsekreterare Anna Nilsdotter som ledamot till
Fondtorgsnämnden från och med den 20 juni 2022 till
och med den 31 maj 2025. Anna Nilsdotter är idag
generalsekreterare för WaterAid.
Fondtorgsnämnden är en ny myndighet som ska ansvara för det nya fondtorg
som är en del av reformeringen av premiepensionen. Fondtorgsnämnden
inleder sin verksamhet den 20 juni.

Regeringen beslutade den 2 juni om förordnanden för sex av sju ledamöter i
Fondtorgsnämnden. I och med detta beslut förordnas den sjunde ledamoten.
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Ardalan Shekarabi besöker
Kalmar län och Jönköpings län
Publicerad 03 juni 2022 Uppdaterad 03 juni 2022

Den 7–8 juni besöker socialförsäkringsminister Ardalan
Shekarabi Kalmar län och Jönköpings län.
Tisdag den 7 juni besöker Ardalan Shekarabi missbruksenheten i Västervik.
Därefter har han ett öppet möte om pensionerna med PRO och SPF
seniorerna i Mönsterås.

Onsdag den 8 juni besöker socialförsäkringsministern Försäkringskassans
kontor i Vetlanda. Han kommer också besöka Njudungsgymnasiet i Vetlanda
samt Finnvedens gymnasium i Värnamo för att föreläsa för eleverna om
demokrati med anledning av kriget i Ukraina. Under eftermiddagen blir det
även ett verksamhetsbesök hos IFK Värnamo.

Media är välkommen att delta under delar av besöket. För mer information
och intervjuförfrågningar, kontakta pressekreterare Hanna Kretz.
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VAB-utredningen överlämnar sitt
slutbetänkande
Publicerad 03 juni 2022 Uppdaterad 03 juni 2022

Regeringens särskilde utredare Marika Lindgren
Åsbrink överlämnade idag sitt slutbetänkande till
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.
– Att möjliggöra för föräldrar att stanna hemma från jobbet för att ta hand
om ett sjukt barn är en central del av stödet till barnfamiljer. Utredningen har
haft ett omfattande uppdrag och jag ser fram emot att ta del av utredarens
förslag, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Utredningen föreslår bland annat att fler situationer än i dag ska ge rätt till
tillfällig föräldrapenning, till exempel vid deltagande i möten med skola
gällande barnets sjukdom eller funktionsnedsättning, vid medverkan i
utredning hos socialtjänsten och vid vissa besök hos tandvården.
Utredningen föreslår även en höjd åldersgräns, så att föräldrar som har barn
mellan 16–18 år med ett särskilt vård- och tillsynsbehov på grund av
sjukdom eller funktionsnedsättning ska kunna få ersättning.

Utredningen föreslår även att en ny förmånstid införs som innebär att
föräldrar som använt mer än 40 dagar på ett år kan behöva intyga att det
föreligger ett fortsatt behov.

Utredningen lämnar också förslag som syftar till att begränsa fusk och
minska felaktiga utbetalningar. Bland annat föreslås att intyg som styrker
behovet av ersättning ska krävas tidigare och även fristående förskolor och
skolor föreslås få skyldighet att lämna uppgifter om barns frånvaro.   

Utredningens förslag kommer nu att beredas inom Regeringskansliet.
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Tryggare premiepension med ett
upphandlat fondtorg
Publicerad 02 juni 2022 Uppdaterad 02 juni 2022

Regeringen har i dag utsett ledamöter till
Fondtorgsnämnden, en ny myndighet, som ska ansvara
för det nya fondtorg som är en del av reformeringen av
premiepensionen. Som ordförande förordnas Mats
Sjöstrand, tidigare generaldirektör för Skatteverket.
Inrättandet av Fondtorgsnämnden är en följd av riksdagens beslut den 31 maj
om att reformera premiepensionen. Syftet med reformeringen är att stänga
ute oseriösa aktörer och att göra premiepensionssystemet tryggare. För att
uppnå detta inrättas en myndighet med uppgift att se till att fondtorget
innehåller kostnadseffektiva, hållbara och kontrollerbara fonder av hög
kvalitet och med en sådan spridning att det alltid finns en valfrihet för
pensionsspararna och pensionärerna om de vill välja fonder.
Fondtorgsnämnden inleder sin verksamhet den 20 juni. Myndigheten är en
nämndmyndighet med Pensionsmyndigheten som värdmyndighet.

Som ordförande i Fondtorgsnämnden förordnas Mats Sjöstrand, tidigare
generaldirektör för Skatteverket. Som vice ordförande förordnas Maria
Rydbeck, överdirektör på Försäkringskassan. Vidare förordnas Åsa Edman,
chefsjurist på Adda AB, Hans Lindblad, tidigare riksgäldsdirektör för
Riksgäldskontoret, Katarina Staaf, verkställande direktör för Sjätte AP-
fonden och Mikael Westberg, rättschef på Försäkringskassan, som
ledamöter. Samtliga förordnanden gäller från och med den 20 juni 2022 till
och med den 31 maj 2025.
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Avtal om social trygghet mellan
Sverige och Japan träder i kraft 1
juni
Publicerad 01 juni 2022

Den 1 juni träder avtalet om social trygghet mellan
Sverige och Japan i kraft. Avtalet samordnar de svenska
och japanska allmänna systemen för ålders- och
efterlevandepension samt sjuk- och aktivitetsersättning.
– Jag är väldigt glad över att avtalet om social trygghet mellan Japan och
Sverige nu träder i kraft. Avtalet kommer att öka tryggheten för svenskar
som bor och arbetar i Japan och vara viktigt för svenska företag, säger
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Avtalet om social trygghet mellan Japan och Sverige som nu träder i kraft
innebär bland annat att det blir lättare för svenskar som arbetar i Japan att
kvalificera sig för japansk pension och därmed också kunna få japansk
pension utbetald om de flyttar hem och bosätter sig i Sverige. Från svensk
horisont är avtalet särskilt betydelsefullt för svenskar som arbetar kortare tid
än 10 år i Japan.

För svenska företag som gör affärer med Japan innebär avtalet mindre
byråkrati och underlättar rörligheten mellan länderna när en utsänd
arbetstagare omfattas av hemlandets socialförsäkring och arbetsgivaren
betalar de sociala avgifter som berörs av avtalet i hemlandet.

Enligt avtalet omfattas utsända arbetstagare och deras medföljande
familjemedlemmar av hemlandets lagstiftning i upp till fem år för de aktuella
förmånerna ålders- och efterlevandepension samt sjuk- och
aktivitetsersättning. För familjemedlemmar underlättar det när hela familjen
omfattas av samma socialförsäkringssystem.

Sverige och Japan har sedan flera år förhandlat om ett avtal om social
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trygghet. Den 11 april 2019 undertecknades avtalet och den 27 oktober 2021
godkände riksdagen avtalet. Avtalet träder i kraft den 1 juni 2022.



Ardalan Shekarabi besöker
Halmstad och Lerum
Publicerad 27 maj 2022

Den 30 maj besöker socialförsäkringsminister Ardalan
Shekarabi Halmstad och Lerum.
Socialförsäkringsministern ska bland annat besöka
Pensionsmyndigheten i Halmstad, prata demokrati med
eleverna på Lerums gymnasieskola samt göra
verksamhetsbesök på Garveriet i Floda.
Måndag den 30 maj inleder Ardalan Shekarabi med ett besök på
Pensionsmyndighetens kontor i Halmstad. På eftermiddagen reser statsrådet
till Lerum. Här besöker han bland annat Lerums gymnasieskola för ett
samtal med elever om demokrati med avstamp i kriget i Ukraina. Därefter
gör han ett verksamhetsbesök på Garveriet i Floda.

Media är välkomna att delta vid delar av besöken. Kontakta pressekreterare
Hanna Kretz för mer information och intervjuförfrågningar.
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Regeringen överlämnar förslag
om förstärkt spelreglering
Publicerad 17 maj 2022

Regeringen överlämnar i dag en proposition med
förslag om en förstärkt spelreglering till riksdagen.
Förslagen syftar till att säkerställa ett starkt
konsumentskydd och en långsiktig hållbar
spelmarknad.
- Vi tar nu nästa steg för att återta kontrollen över den svenska
spelmarknaden. Det handlar både om att begränsa aggressiv spelreklam och
att stoppa spelföretag som saknar licens. En stärkt spelreglering är en
förutsättning för ett starkt skydd för konsumenter, säger
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

I propositionen lämnas bland annat följande förslag:

Ett krav på tillstånd för spelprogramvara för att få kontroll över
programvaruutvecklingen och stänga ute olicensierat spel.
Ett förbud mot att främja olovligt spel och ett utökat reklamförbud för
olicensierat spel för att öka möjligheterna att hindra illegal
spelverksamhet.
Ett justerat krav på måttfullhet vid marknadsföring av spel för att skydda
barn och ungdomar samt personer med spelproblem från marknadsföring
av riskfyllda spelformer.
En skyldighet för licens- och tillståndshavare att lämna uppgifter i syfte
att öka möjligheterna att följa utvecklingen på spelmarknaden.

De flesta ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.
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Ardalan Shekarabi besöker
Bohuslän
Publicerad 16 maj 2022

Den 17-18 maj besöker socialförsäkringsminister
Ardalan Shekarabi Uddevalla och Göteborg.
Under tisdagen besöker socialförsäkringsministern Kompassens
öppenvårdsmottagning i Uddevalla. Under dagen håller han även en
föreläsning om demokrati för elever på Agnebergsgymnasiet.

Under onsdagen besöker Ardalan Shekarabi Inspektionen för
socialförsäkringen (ISF) i Göteborg samt har ett öppet möte om pensioner
med PRO. Dagens avslutas med en föreläsning om demokrati för eleverna på
Polhemsgymnasiet.

Media är välkommen att delta under delar av besöket. För mer information
och intervjuförfrågningar, kontakta pressekreterare Hanna Kretz.
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Pressbriefing med Ardalan
Shekarabi om pensionerna
Publicerad 11 maj 2022 Uppdaterad 11 maj 2022

Onsdag den 11 maj håller socialförsäkringsminister
Ardalan Shekarabi en pressbriefing om pensionerna.

Tid: 11 maj 2022 kl. 10.00
Plats: På plats och digitalt. Föranmälda journalister kan delta på plats i
Bella, ingång Rödbodgatan 6 eller digitalt via Zoom.

Anmälningstiden har gått ut.
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Ardalan Shekarabi besöker
Gävleborg
Publicerad 05 maj 2022

Måndagen den 9 maj besöker socialförsäkringsminister
Ardalan Shekarabi Hofors och Sandviken i Gävleborg.
På programmet står bland annat möte med PRO i Hofors samt föreläsning
om demokrati för elever på Bessemerskolan i Sandviken. Dagen avslutas
med ett öppet möte med PRO, SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna i
Sandviken.

Media är välkommen att delta under delar av besöket. För mer information
och intervjuförfrågningar, kontakta pressekreterare Hanna Kretz.

https://www.regeringen.se/


Mer enhetliga regler för
tillgodoräknande av försäkringstid
Publicerad 13 april 2022 Uppdaterad 13 april 2022

I en proposition till riksdagen föreslår regeringen att
undantagsregeln för tillgodoräknande av bosättningstid
i ett tidigare hemland vid beräkning av försäkringstid för
pensioner ska tas bort.
Nuvarande regelverk för tillgodoräknande av hemlandstid infördes vid
beräkningen av försäkringstid när de svenska regelverken anpassades till
Sveriges medlemskap i EU/EES. Nuvarande regelverk gör att personer som
har kommit till Sverige behandlas olika eftersom reglerna för vilka grupper
som omfattas har förändrats över tid.

När undantagsregeln infördes var den dåvarande folkpensionen (nu
garantipension) grundskyddet för ålderspensionärer. 2003 infördes
äldreförsörjningsstödet som fungerar som ett grundskydd för personer som
inte har full garantipension.

Därför föreslår regeringen att regeln om att kunna tillgodoräkna sig
bosättningstid i ett tidigare hemland vid beräkningen om försäkringstid för
garantipension och för garantipension till omställningspension tas bort.
Förslaget syftar till att göra regelverket mer enhetligt.

Förslagen föreslås träda i kraft den 2 december 2022, och tillämpas första
gången från och med 1 januari 2023.

https://www.regeringen.se/


Förstärkt tilläggsbelopp i
bostadsbidraget till barnfamiljer
Publicerad 12 april 2022 Uppdaterad 12 april 2022

Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten för 2022 att
bostadsbidraget för barnfamiljer höjs under juli -
december 2022. För att särskilt skydda hushåll med
svag ekonomi mot kraftiga prisuppgångar införs ett
tillfälligt tilläggsbidrag för barnfamiljer som har, eller
senare i år kommer att ha, rätt till bostadsbidrag.
Kostnaden beräknas till omkring 500 miljoner kronor.
– I ett försämrat säkerhetspolitiskt läge lägger regeringen fram en budget för
att stärka Sverige. Den ekonomiska situation som har uppstått med anledning
av händelserna i Sveriges närområde har bidragit till att många hushåll har
fått eller riskerar att få, kraftigt höjda utgifter framför allt när det gäller el,
drivmedel och livsmedel. Bostadsbidraget är en träffsäker förmån för att ge
ekonomiskt utsatta barnhushåll extra resurser, säger
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Tilläggsbidraget kommer att motsvara 25 procent av det preliminära
bostadsbidraget och kommer som mest att lämnas med 1 325 kronor per
månad.

I Försäkringskassan prognos från februari 2022 antas cirka 124 000
barnhushåll få bostadsbidrag varje månad.

https://www.regeringen.se/


Regeringen föreslår en
trygghetspension inom ramen för
sjukersättningen
Publicerad 07 april 2022

I en proposition till riksdagen föreslår regeringen att en
trygghetspension inom ramen för sjukersättningen
införs. Syftet med förslaget är att möjliggöra en ökad
ekonomisk trygghet för personer som slitit ut sig under
arbetslivet och inte kan arbeta längre, och som i dag
ofta tar ut ålderspensionen i förtid med livsvarigt lägre
pension som resultat.
- Trygga pensioner är en grundbult i det svenska välfärdssamhället. Nu tar vi
ett viktigt steg för ökad trygghet för dem som slitit ut sig i arbetslivet och inte
orkar till pensionen, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Gällande regelverk för rätten till sjukersättning tar ingen hänsyn till ålder,
vilket innebär att en 64-åring bedöms på samma sätt som en 34-åring. Detta
innebär att många personer som får avslag på sin ansökan om sjukersättning i
stället tar ut sin ålderspension i förtid, vilket leder till en livsvarigt lägre
pension.

Särskilda regler föreslås därför för försäkrade personer som har som mest
fem år kvar tills de uppnår den ålder då de inte längre kan få sjukersättning
utbetald. Detta med utgångspunkt i förslaget som har lämnats av Utredningen
om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering (S
2020:04).  Arbetsförmågan hos försäkrade som har erfarenhet av sådant
förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden ska enligt
förslaget bedömas i förhållande till dessa arbeten, eller mot annat lämpligt
arbete som finns tillgängligt.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2022.

https://www.regeringen.se/




Regeringen föreslår att ett
garantitillägg till pensionärer införs
Publicerad 06 april 2022

Regeringen föreslår i vårändringsbudgeten för 2022 att
en ny skattefri förmån, som kallas garantitillägg, ska
införas till pensionärer med låga inkomster. Reformen
ger en halv miljon pensionärer 1 000 kronor mer i
plånboken varje månad. Totalt får en miljon pensionärer
förstärkt ekonomi med i genomsnitt mer än 750 kronor
per månad. Förslaget bygger på en överenskommelse
mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och
Miljöpartiet de gröna.
Under de senaste åren har ett antal förändringar skett på pensionsområdet
som medfört att inkomsten höjts för pensionärer, men det finns fortfarande
behov av ytterligare ekonomiska förbättringar för de pensionärer som har
den lägsta allmänna pensionen.  

Garantitillägget ska enligt regeringens förslag betalas ut automatiskt och utan
särskild ansökan till den berörda gruppen pensionärer första gången i augusti
2022. Lagändringarna som avser garantitillägget föreslås träda i kraft 15 juli
2022.

År 2022 innebär förslaget att pensionärer med allmän inkomstgrundad
pension i det lägsta inkomstintervallet med upp till 11 846 kronor i månaden,
får det högsta förmånsbeloppet om 1 000 kronor i månaden i garantitillägg.
Garantitillägget fasas ut för pensionärer vars inkomster uppgår till 11 846
kronor men inte överstiger 14 346 kronor i månaden. Förmånsbeloppet om
1 000 kronor och inkomstgränserna för utfasningen av beloppet ska i likhet
med inkomst- och tilläggspension följsamhetsindexeras.

Regeringens förslag innebär att knappt 950 000 personer beräknas få
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garantitillägget och 200 000 personer får ett höjt bostadstillägg till följd av att
fribeloppen i det ordinarie bostadstillägget höjs. Av dessa är det ca 100 000
personer som enbart får en höjning av det ordinarie bostadstillägget. Totalt
innebär förslagen att den disponibla inkomsten ökar för drygt en miljon
pensionärer. Av dem är 73 procent kvinnor och 27 procent män. Förslagen
innebär vidare att andelen med låg ekonomisk standard i gruppen
ensamstående kvinnor över 80 år minskas med en tredjedel.

Reformen är en del av vårändringsbudgeten. Statens utgifter för
garantitillägget och de ökade utgifterna för det ordinarie bostadstillägget
beräknas uppgå till ca 4 miljarder kronor 2022 och ca 9,4 miljarder kronor
2023. Anslaget till Pensionsmyndigheten föreslås öka med 165 miljoner
kronor 2022 för att myndigheten ska kunna förbereda och genomföra
reformen.



Pressträff om pensionerna med
Ardalan Shekarabi
Publicerad 06 april 2022 Uppdaterad 06 april 2022

Onsdagen den 6 april bjuder socialförsäkringsminister
Ardalan Shekarabi in till en pressträff för att presentera
budgetnyheter om pensionerna.

Tid: 6 april 2022 kl. 13.00
Plats: På plats och digitalt. Föranmälda journalister kan delta på plats i
Bella, ingång Rödbodgatan 6, eller digitalt via Zoom.

https://www.regeringen.se/


Avtal om social trygghet mellan
Sverige och Japan träder i kraft
Publicerad 28 mars 2022

Måndagen den 28 mars utväxlades noter mellan
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi och
Japans ambassadör Noke Masaki så att avtalet om
social trygghet mellan Sverige och Japan kan träda i
kraft den 1 juni 2022. Avtalet har beslutats i båda
ländernas parlament och samordnar de svenska och
japanska allmänna systemen för ålders- och
efterlevandepension samt sjuk- och aktivitetsersättning.
– Japan är ett viktigt land för Sverige. Med detta avtal om social trygghet,
som främst omfattar pensioner, främjas den redan utomordentligt starka
handelsrelationen och de utmärkta kontakterna mellan Japan och Sverige.
Avtalet kommer att vara viktigt för arbetstagare som rör sig mellan de två
länderna och för svenska företag och därmed för jobb och tillväxt, säger
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Avtalet om social trygghet mellan Japan och Sverige kommer göra det lättare
för svenskar som arbetar i Japan att kvalificera sig för japansk pension och
därmed också kunna få japansk pension utbetald om de flyttar hem och
bosätter sig i Sverige. Från svensk horisont blir avtalet särskilt betydelsefullt
för svenskar som arbetar kortare tid än 10 år i Japan. Innan avtalet träder i
kraft har en anställd behövt arbeta och betala pensionsavgifter under minst
10 år i Japan för att få japansk pension utbetald i Sverige.

För svenska företag som gör affärer med Japan innebär avtalet mindre
byråkrati och underlättar rörligheten mellan länderna när en utsänd
arbetstagare omfattas av hemlandets socialförsäkring och arbetsgivaren
betalar de sociala avgifter som berörs av avtalet i hemlandet. Japan är
Sveriges andra största handelspartner i Asien och utgör den fjärde största
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exportmarknaden utanför EU.

Enligt avtalet omfattas utsända arbetstagare och deras medföljande
familjemedlemmar av hemlandets lagstiftning i upp till fem år för de aktuella
förmånerna ålders- och efterlevandepension samt sjuk- och
aktivitetsersättning. För familjemedlemmar underlättar det när hela familjen
omfattas av samma socialförsäkringssystem.

Sverige och Japan har sedan flera år förhandlat om ett avtal om social
trygghet. Den 11 april 2019 undertecknades avtalet och den 27 oktober 2021
godkände riksdagen avtalet.



Regeringen tillsätter utredning om
karensavdrag och sjuklön
Publicerad 24 mars 2022

Regeringen tillsätter i dag en utredning om
karensavdraget och sjuklönen. Utredaren ska bland
annat ta ställning till behovet av att ändra reglerna för
karensavdraget för att det inte ska slå olika hårt mot
personer beroende på kön, yrke och ställning på
arbetsmarknaden. Regeringen utser professor Ann-
Zofie Duvander till särskild utredare.
– Den ekonomiska tryggheten vid sjukdom ska stärkas. Det finns goda skäl
att se över dagens regelverk för karensavdraget. Inte minst är det viktigt att
inkomstbortfall under sjukdom bärs på ett mer solidariskt sätt samt att
riskerna för sjuknärvaro motverkas, säger socialförsäkringsminister Ardalan
Shekarabi.

Syftet med översynen är att reglerna för karens och sjuklön ska få en
utformning som bidrar till att inkomstbortfall under sjukdom bärs på ett mer
solidariskt och fördelningspolitiskt träffsäkert sätt samt motverkar riskerna
för sjuknärvaro. Utredaren ska bland annat analysera fördelningseffekterna
samt hälsoekonomiska och övriga konsekvenser av karensavdraget,
analysera konsekvenserna av de tillfälliga regler som gällt under pandemin,
och analysera hur reglerna för karens och relaterade regelverk skiljer sig i
övriga nordiska länder, samt hur detta förhåller sig till sjukfrånvaro.
Utredaren ska även se över reglerna om karens för föräldralediga,
behovsanställda, arbetslösa inom arbetslöshetsförsäkringen och
egenföretagare.

Slutligen ska utredningen se över reglerna för sjuklön och analysera
arbetsgivares sjuklöneansvar med avseende på incitamenten att motverka
och minska sjukfrånvaro.  
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Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast 29 september 2023.



Ardalan Shekarabi håller pressträff
om karensavdraget
Publicerad 24 mars 2022 Uppdaterad 24 mars 2022

Torsdagen den 24 mars håller socialförsäkringsminister
Ardalan Shekarabi en pressträff som rör karensavdraget
och sjuklönen.

Tid: 24 mars 2022 kl. 08.45
Plats: På plats och digitalt. Föranmälda journalister kan delta på plats i
Bella, ingång Rödbodgatan 6 eller digitalt via Zoom. Inpassering från kl.
08.15. Deltagande sker i mån av plats.

https://www.regeringen.se/


Vikta föräldrapenningdagar på
grundnivå för minskad segregation
Publicerad 18 mars 2022 Uppdaterad 18 mars 2022

I en proposition till riksdagen lämnar regeringen ett
förslag som innebär att föräldrapenningdagar på
grundnivå ska vara reserverade på samma sätt som
föräldrapenningdagar på sjukpenningnivå, där 90 dagar
är vikta för vardera föräldern. Förslaget är ett led i
regeringens arbete för att snabba på integrationen och
minska segregationen.
– Vi ska vända på varje sten för att bryta segregationen och ta bort
segregationsfällan i föräldrapenningen. En mer jämn fördelning av
föräldrapenningdagarna kan tidigarelägga etableringen på arbetsmarknaden
för framför allt utrikes födda kvinnor, säger socialförsäkringsminister
Ardalan Shekarabi.

Ersättning på grundnivå kan betalas ut exempelvis till de föräldrar som
saknar eller har en låg sjukpenninggrundande inkomst.

Fler kvinnor än män använder i dag föräldrapenning på grundnivå. En
rapport från Inspektionen för socialförsäkringen visar vidare att det är
vanligare att pappor med låg inkomst och som inte är i arbete tar ut noll
dagar med föräldrapenning under barnets två första levnadsår än pappor som
har hög inkomst och är anställda (Pappor som inte använder
föräldrapenningen, ISF 2021:12). En reservering av grundnivån innebär att
föräldrapenningdagar inte kan föras över till den andra föräldern vilket ökar
incitamenten att dela föräldrapenningen mer lika även för föräldrar med låga
inkomster. Det ger en ökad trygghet för barn att få tillgång till båda
föräldrarna och kan snabba på etableringen på arbetsmarknaden framför allt
för utrikes födda kvinnor. Om förutsättningarna för utrikes födda kvinnor att
delta på arbetsmarknaden förbättras stärks både jämställdheten och
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integrationen och samtidigt minskar hushållens sårbarhet för ekonomisk
utsatthet vilket är positivt för barns levnadsvillkor.

Förslaget är en del av regeringens proposition om genomförandet av
balansdirektivet, EU:s direktiv om balans mellan arbete och privatliv för
föräldrar och anhörigvårdare.



Två propositioner från 2017 års
pensionsöverenskommelse
Publicerad 17 mars 2022 Uppdaterad 17 mars 2022

Nu överlämnas till riksdagen två propositioner med
sedan tidigare aviserade reformer som tar sin
utgångspunkt i pensionsöverenskommelsen från 2017
som ingicks av S, M, C, KD, L och MP.

Reformering av premiepensionen

I propositionen Ett bättre premiepensionssystem föreslås att det införs ett
mål i premiepensionssystemet för att säkerställa en hög kvalitet som ger en
trygg pension. Vidare föreslås en valmiljö som ska vägleda pensionssparare i
deras val. Utöver det föreslås en lag som reglerar en ny myndighet,
Fondtorgsnämnden, som ska ha i uppgift att upphandla fonderna och i övrigt
förvalta fondtorget.

I propositionen föreslås även ett regelverk för upphandling av fonder till
premiepensionens fondtorg.  Det ska till fondtorget upphandlas sådana
fonder som är lämpliga för premiepensionssystemet. Det ska finnas en stor
bredd av fonder att välja mellan, som ger pensionsspararna en reell valfrihet,
men det offentliga ska ta ansvar för att de fonder som upphandlas är
kostnadseffektiva, hållbara, kontrollerbara och av hög kvalitet. 

Vid bedömningen av hur många fonder som ska upphandlas ska
Fondtorgsnämnden även beakta att fondförvaltarna och fonderna löpande
ska kunna granskas på ett säkert och effektivt sätt och att kostnaderna för
den granskningen är rimlig sett ur spararnas perspektiv.

Bakgrunden till reformen är de missförhållanden som upptäckts på
fondtorget samt att fondtorget varit svårt att överblicka vilket gjort det
mycket svårt att upprätthålla en tillräcklig tillsyn och garantera frihet från
missbruk, samt för den enskilde att göra välinformerade och rationella val.
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Förslagen i propositionen bygger på Pensionsgruppens överenskommelse
från december 2017 samt februari 2021. Förslagen bygger också på
betänkandet Ett bättre premiepensionssystem (SOU 2019:44).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2022.

Justering av pensionsåldrarna

I propositionen Justerade åldersgränser i pensionssystemet och i
kringliggande system föreslås att de pensionsrelaterade åldersgränserna i
pensionssystemet och i angränsande trygghetssystem ska justeras upp med
ett år 2023. Från och med 2026 ska dessa åldersgränser knytas till riktåldern
för pension. Riktåldern ska styra när man tidigast kan ta ut allmän pension
eller t.ex. få garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg.
Förslaget innebär även att åldersgränser för andra kringliggande förmåner
som t.ex. sjukersättning, bilstöd och arbetslöshetsförsäkring justeras upp
2023 och följer riktåldern från 2026. Syftet med riktåldern är att
pensionsåldrarna automatiskt ska anpassas när medellivslängden förändras så
att pensionerna inte urholkas.

I propositionen ingår även förslag på att vissa åldersgränser i skatte- och
socialavgiftssystemet på motsvarande sätt ska justeras upp med ett år 2023
och från och med 2026 motsvara riktåldern för pension.

Förslagen grundar sig på Pensionsgruppens överenskommelse från 2017. I
överenskommelsen ingår att samtliga pensionsåldersrelaterade åldersgränser,
liksom vissa åldersgränser i kringliggande trygghetssystem, ska kopplas till
riktåldern.

I reformen ingår även rätten att stanna kvar i anställning, den så kallade
LAS-åldern, höjdes 2020, från 67 till 68 år. Åldersgränsen för rätten att
stanna kvar i anställning höjs 2023 från 68 till 69 år, vilket redan beslutats
utifrån prop 2018/19:91.

Ytterligare åtgärder som vidtagits

En förutsättning för att allt fler ska kunna arbeta allt längre är att det
finns en ekonomisk trygghet för dem som av olika skäl inte kan göra det.
Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2022 införandet av en
trygghetspension. Förslaget innebär att kraven för att få sjukersättning
sänks under de sista fem åren före det att riktåldern för pension uppnås.



Syftet är att personer som är utslitna inte ska tvingas ta ut sin
ålderspension helt eller delvis i förtid av hälsoskäl och därmed få lägre
pensionsutbetalningar resten av livet.
Regeringen har vidtagit åtgärder för att underlätta för omställning och
utökade möjligheter för ett hållbart arbetsliv. Den 17e mars beslutade
regeringen om en proposition där ett nytt omställningsstudiestöd föreslås
med syfte att stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden. Stödet
kommer att göra det möjligt för de flesta personer som är mitt i livet och
har mer än 8 års arbetslivserfarenhet att vidareutbilda sig med hjälp av
ett studiestöd som ger minst 80 procent av lönen. Den nya lagen om
omställningsstudiestöd föreslås träda i kraft den 30 juni 2022.
Kansliet för ett hållbart arbetsliv inrättades av regeringen i september
2021. Syftet med kansliet är att förbättra möjligheterna för ett längre och
hållbart arbetsliv. Kansliet ska presentera förslag för prioriterade
områden senast den 31 maj 2022. Slutredovisning ska ske den 31 augusti
2024.
Regeringen har tagit ett flertal steg i arbetet för ett mer hållbart arbetsliv
i linje med pensionsöverenskommelsen. Myndigheten för
arbetsmiljökunskap inrättades 2018 som ett nationellt kunskapscentrum
för frågor om arbetsmiljö. 2021 antog regeringen en arbetsmiljöstrategi
med fokus på ett hållbart, tryggt och hälsosamt arbetsliv och en
arbetsmarknad utan brott och fusk.

Utöver pensionsöverenskommelsen 2017 träffades även en
överenskommelse med Pensionsgruppen år 2020 om att höja pensionerna
2021. Denna reform, inkomstpensionstillägget, genomfördes under förra året
och började betalas ut i september 2021.



Regeringen har beslutat om en
proposition med förslag på
ändringar i efterlevandestödet
Publicerad 17 mars 2022 Uppdaterad 17 mars 2022

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag
på förändringar i efterlevandestödet. Förändringarna
syftar till att göra efterlevandestödet mer likt
underhållsstödet eftersom båda stöden syftar till att ge
samma form av grundskydd.
Efterlevandestödet är ett stöd för barn som har låg eller ingen rätt till
barnpension och vars ena eller båda föräldrar avlidit. Efterlevandestödet är
en form av grundskydd på samma sätt som underhållsstödet.

Förslaget innebär att för barn som är placerade under en kalendermånad eller
längre och därmed får vård eller boende bekostat av det allmänna, inte
längre får efterlevandestöd utbetalat för den tiden. Detta eftersom barnen i
dessa fall redan har sin grundtrygghet säkrad. Det kan till exempel vara barn
som placeras inom ramen för Socialtjänstlagen eller lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS).

Förslaget i propositionen syftar till att göra efterlevandestödet mer likt
underhållsstödet eftersom båda stöden syftar till att ge samma form av
grundskydd. Underhållsstöd utgår inte till barn som får vård eller boende
bekostat av det allmänna.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.
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Bostadstillägget till pensionärer
höjs ytterligare
Publicerad 17 mars 2022 Uppdaterad 17 mars 2022

Idag har regeringen beslutat om en proposition med
förslag på ytterligare höjning av bostadstillägget till
pensionärer samt höjt minimibelopp vid fastställande av
avgifter enligt socialtjänstlagen.
I propositionen föreslår regeringen att bostadstillägget till pensionärer ska
höjas genom att konsumtionsstödet inom bostadstillägget höjs med 200
kronor per månad för ogifta och 100 kronor per månad för gifta.
Konsumtionsstödet ger lika stor ersättning till alla pensionärer som har
bostadstillägg. Det innebär att även hushåll med låga bostadskostnader får
del av det höjda bostadstillägget.

För att pensionärer som betalar avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen
också ska få ta del av höjningen föreslår regeringen att minimibeloppet som
används för att fastställa avgifter enligt socialtjänstlagen höjs i motsvarande
omfattning.

Lagändringen gällande bostadstillägg föreslås träda i kraft den 1 juli 2022
och betalas ut från augusti 2022.  

Lagändringen i socialtjänstlagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022. 
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Regeringen föreslår en
anpassning av regelverket för
sjukpenning för behovsanställda
Publicerad 17 mars 2022 Uppdaterad 17 mars 2022

Regeringen föreslår en följdändring för att anpassa
regelverket för sjukpenning för behovsanställda.
Ändringen innebär att arbetsförmåga även för
behovsanställda ska prövas mot arbeten inom en
angiven yrkesgrupp.
Regeringen föreslår att arbetsförmåga även för behovsanställda ska prövas
mot arbeten inom en angiven yrkesgrupp. Ändringen föreslås träda i kraft
den 1 september 2022, vilket är samma ikraftträdandedatum som tidigare
beslutad lagändring om att Försäkringskassan ska ange en yrkesgrupp vid
bedömning att arbetsförmåga finns i normalt förekommande arbete.

Regeringen har tidigare beslutat om att prövningen av arbetsförmågan för
den som kallas in att arbeta vid behov ska göras mot det arbete individen
kallas in för att utföra till och med dag 90 i sjukperioden. Lagändringen
trädde i kraft den 1 februari 2022.

Regeringen har sedan tidigare beslutat om tydligare bedömningar i
sjukförsäkringen. I propositionen Angiven yrkesgrupp – åtgärder för en
begriplig sjukförsäkring (prop. 2020/21:171) föreslog regeringen att
bedömningen av arbetsförmågan efter dag 180 i sjukperioden ska göras mot
förvärvsarbete i en sådan angiven yrkesgrupp som innehåller arbeten som är
normalt förekommande på arbetsmarknaden. Lagändringen träder i kraft den
1 september 2022.
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Stärkt försäkringsskydd i
arbetsskadeförsäkringen
Publicerad 17 mars 2022 Uppdaterad 17 mars 2022

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som
stärker försäkringsskyddet för personer som i sitt arbete
har drabbats av arbetsskada till följd av sjukdom som är
eller som när skadan inträffade var klassificerad som en
samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen, som till
exempel Covid-19.
– Covid-19 har belyst hur en samhällsfarlig sjukdom kan påverka arbetslivet.
Alla som utsätts för en samhällsfarlig smitta som covid-19 i arbetsmiljön bör
omfattas av arbetsskadeförsäkringen, oavsett yrke eller arbetsuppgift, säger
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Folkhälsomyndigheten lämnade den 3 februari 2022 en hemställan till
regeringen om att bereda frågan om att covid-19 inte längre ska anges som
en allmänfarlig sjukdom eller en samhällsfarlig sjukdom enligt
smittskyddslagen. Regeringen föreslog därefter i en proposition att covid-19
inte längre ska klassas som samhällsfarlig sjukdom.

Regeringen har därför beslutat om ändringar i förordningen (1977:284) om
arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd.

Ändringen träder i kraft den 19 april 2022 men tillämpas även på skada som
har inträffat före ikraftträdandet.
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Säkerställd beredskap för
utbetalningar från
socialförsäkringen
Publicerad 10 mars 2022 Uppdaterad 10 mars 2022

Regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att
säkerställa att utbetalningar från socialförsäkringen
fungerar i händelse av krig och krigsfara. Uppdraget
lämnas mot bakgrund av den säkerhetspolitiska
utvecklingen i Sveriges närområde och som en del i
arbetet med att stärka det civila försvaret.
– Regeringen fortsätter att driva på sanktioner mot Ryssland, stötta Ukraina
och stärka Sverige. Nu säkerställer vi beredskapen så att pensioner och vår
sjukförsäkring ska fungera smidigt vid ett förändrat läge, säger
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Mot bakgrund av händelserna i Sveriges närområde vill regeringen ytterligare
stärka den beredskap som finns hos Försäkringskassan för att ge
myndigheten förutsättningar att säkerställa utbetalningar från
socialförsäkringen i händelse av krig och krigsfara.

Försäkringskassan betalar ut ett stort antal förmåner inom socialförsäkringen
och är utbetalande myndighet även för Pensionsmyndigheten. Varje år
betalas ca 600 miljarder kronor ut. Många människor är beroende av
utbetalningar från Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten för sin
försörjning.

Myndigheten ska inom ramen för uppdraget analysera och redovisa hur
utbetalningar från socialförsäkringen kan säkerställas i händelse av krig och
krigsfara. I uppdraget ska Försäkringskassan samverka med
Pensionsmyndigheten, övriga relevanta myndigheter och andra aktörer i den
utsträckning som uppdraget kräver.
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Redan i dag pågår arbetet med att stärka det civila försvaret och planering
för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Uppdraget till
Försäkringskassan är ytterligare ett steg i det pågående arbetet med att stärka
det civila försvaret.

Uppdraget ska delredovisas till Socialdepartementet senast den 1 juni 2022
och slutredovisas senast den 1 november 2022.



Förslag om ansökningsavgifter för
spellicenser och tillstånd
Publicerad 07 mars 2022

Finansdepartementet remitterar i dag en promemoria
med förslag om ansökningsavgifter för tillstånd av
spelprogramvara. Förslaget är ett led i regeringens
arbete med att stänga ute olicensierat spel från den
svenska spelmarknaden.
Regeringen överlämnade den 27 januari 2022 en remiss till Lagrådet med
bl.a. ett förslag om ett nytt krav på tillstånd för spelprogramvara. Förslaget
syftar till att få kontroll över programvaruutvecklingen och ger
Spelinspektionen ett nytt verktyg i arbetet med att stänga ute olicensierat
spel från den svenska spelmarknaden. Att olicensierat spel utestängs är en
förutsättning för att kunna säkerställa ett högt konsumentskydd och att
spelandet sker hos ansvarsfulla aktörer.

I promemorian föreslås att avgiften vid en ansökan om tillstånd för
spelprogramvara ska uppgå till 120 000 kronor, medan avgiften vid ändring
av ett sådant tillstånd föreslås uppgå till 30 000 kronor. Det föreslås även
vissa andra ändringar till följd av det nya tillståndskravet, bl.a. att
tillståndshavare ska spara uppgifter som behövs för tillsynen och en
möjlighet att ta ut en avgift för tillsyn.

Promemorian som har gått ut på remiss t.o.m. den 9 maj 2022 innehåller
även ett förslag om en höjd avgift vid ansökningar om förnyelse av licens för
både kommersiellt onlinespel och vadhållning.
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Uppdrag till Försäkringskassan om
bättre kontroller av A1-intyg
Publicerad 17 februari 2022

Regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att
redovisa hur myndigheten arbetar med att kontrollera
A1-intyg, som används för att visa i vilket land inom
EU/EES som en person är socialförsäkrad. Uppdraget
är en del i regeringens satsning för att motverka
arbetslivskriminalitet och arbetet med att ta tillbaka
kontrollen inom välfärden.
– Det här handlar om att komma åt kriminalitet inom välfärden och ta
tillbaka kontrollen. Det är oacceptabelt med fusk och förfalskade intyg.
Myndighetsbeslut om var i EU en person ska vara försäkrad och betala
socialavgifter måste vara korrekta., säger socialförsäkringsminister Ardalan
Shekarabi.

A1-intyg är ett intyg som visar vilket lands socialförsäkring som en person
omfattas av. Syftet med A1-intyget är att en person som till exempel är
utsänd till en annan medlemsstat för att arbeta ska kunna visa på sin
socialförsäkringstillhörighet för att undvika att sociala avgifter betalas i det
land där man tillfälligt arbetar. I Sverige är det Försäkringskassan som
utfärdar intygen.

En av åtgärderna för att motverka arbetslivskriminalitet är att säkerställa att
utfärdade A1-intyg är korrekta. Uppdraget till Försäkringskassan handlar om
att säkerställa att socialavgifter betalas i rätt land, och att fusk med intyg inte
riskerar leda till snedvriden konkurrens och negativ påverkan på
statsfinanserna, samt att enskilda inte hamnar i kläm och utnyttjas.

Uppdraget till Försäkringskassan innebär att myndigheten ska redovisa hur
man arbetar med att kontroller A1-intyg och återkomma om det finns behov
av ytterligare verktyg för att säkerställa att arbetstagare är socialförsäkrade
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och betalar socialavgifter på korrekt sätt.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 18 juni 2022.



Ardalan Shekarabi besöker
Värmland
Publicerad 11 februari 2022

Måndagen den 14 februari besöker
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi Torsby och
Hagfors.
Under förmiddagen besöker Ardalan Shekarabi Försäkringskassans kontor i
Torsby. Under eftermiddagen besöker socialförsäkringsministern
Älvstrandens bildningscenter i Hagfors samt Arbetsmarknadsenheten i
Hagfors kommun. Dagen avslutas med ett besök hos PRO i Hagfors.

Media är välkommen att närvara under delar av dagen. För mer information
och intervjuförfrågningar, kontakta pressekreterare Hanna Kretz.
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Regeringen har beslutat om en
lagrådsremiss om ändringar i
efterlevandestödet
Publicerad 10 februari 2022 Uppdaterad 10 februari 2022

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med
förändringar i efterlevandestödet. Förändringarna syftar
till att göra efterlevandestödet mer likt underhållsstödet
eftersom båda stöden syftar till att ge samma form av
grundskydd.
Efterlevandestödet är ett stöd för barn som inte har rätt till barnpension och
vars ena eller båda föräldrar avlidit. Efterlevandestödet är en form av
grundskydd på samma sätt som underhållsstödet.

Förslaget som nu lämnas till Lagrådet innebär att efterlevandestöd inte
längre ska betalas ut till barn vars ena eller båda föräldrar avlidit, om barnen
samtidigt får vård eller boende bekostat av det allmänna, eftersom barnen i
dessa fall redan har sin grundtrygghet säkrad. Det kan till exempel vara barn
som placeras inom ramen för Socialtjänstlagen eller Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade.

Förslaget i lagrådsremissen syftar till att göra efterlevandestödet mer likt
underhållsstödet eftersom båda stöden syftar till att ge samma form av
grundskydd. Underhållsstöd utgår inte till barn som får vård eller boende
bekostat av det allmänna.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.
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Regeringen förlänger
coronaåtgärder inom
socialförsäkringen
Publicerad 03 februari 2022 Uppdaterad 03 februari 2022

(Ny version) Regeringen har idag utfärdat förordningar
om att återinföra vissa åtgärder och ersättningar i
socialförsäkringen med anledning av sjukdomen covid-
19. Detta efter att riksdagen beslutat om den extra
ändringsbudget som lämnades till riksdagen i januari
2022.

Slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden

Slopat krav på läkarintyg under sjuklöneperioden återinförs och gäller till
och med den 31 mars 2022. Bestämmelserna gäller retroaktivt från och med
den 19 januari 2022. För egenföretagare gäller bestämmelserna från och med
den 8 december 2021.

Ersättning för karensavdrag (karensdag)

Ersättningen för karensavdrag för anställda och karensdagar till
egenföretagare de 14 första karensdagarna återinförs och gäller retroaktivt
från och med den 8 december till och med den 31 mars.

Ersättning till riskgrupper samt ersättning till vissa
anhöriga till riskgrupper

Ersättning till riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper återinförs och
gäller retroaktivt från och med den 8 december 2021 till och med den 31
mars 2022.
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Ersättning till arbetsgivare för deras
sjuklönekostnader

Ersättning till arbetsgivare för deras sjuklönekostnader över normalnivå
återinförs och gäller retroaktivt från och med den 1 december 2021 till och
med den 31 mars 2022.  

Förordningarna träder i kraft den 7 februari och kan därefter tillämpas av
Försäkringskassan.



En tryggare spelmarknad genom
förstärkt spelreglering
Publicerad 26 januari 2022

Regeringen presenterar i dag förslag om en förstärkt
spelreglering. Förslagen syftar till att säkerställa ett
starkt konsumentskydd och en långsiktig hållbar
spelmarknad. Bland annat ska förslagen sätta stopp för
aggressiv spelreklam på de farligaste spelen samt
stänga ute olagliga aktörer från spelmarknaden.
– Vi tar nu nästa steg för att återta kontrollen över den svenska
spelmarknaden. Det handlar både om att begränsa aggressiv spelreklam och
att stoppa spelföretag som saknar licens. En stärkt spelreglering är en
förutsättning för ett starkt skydd för konsumenter, säger
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

I lagrådsremissen, som beslutas och avses överlämnas till Lagrådet under
morgondagen, lämnas bland annat följande förslag:

Ett krav på tillstånd för spelprogramvara för att få kontroll över
programvaruutvecklingen och stänga ute olicensierat spel.
Ett förbud mot att främja olovligt spel och ett utökat reklamförbud för
olicensierat spel för att öka möjligheterna att hindra illegal
spelverksamhet.
Ett justerat krav på måttfullhet vid marknadsföring av spel för att skydda
barn och ungdomar samt personer med spelproblem från marknadsföring
av riskfyllda spelformer.
En skyldighet för licens- och tillståndshavare att lämna uppgifter i syfte
att öka möjligheterna att följa utvecklingen på spelmarknaden.

De flesta ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.
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Kristina Nilsson ska utreda
socialförsäkringsskyddet för
gravida
Publicerad 25 januari 2022 Uppdaterad 25 januari 2022

Regeringen har utsett Kristina Nilsson till utredare för
utredningen om en översyn av socialförsäkringsskyddet
för gravida som regeringen fattade beslut om i oktober
2021.
Kristina Nilsson är riksdagsledamot för Socialdemokraterna och vice
ordförande i socialutskottet.

– Reglerna för graviditetspenning har varit utformade på ungefär samma sätt
sedan förmånen infördes 1980 och behöver moderniseras för att bättre passa
dagens arbetsliv. Kristina Nilsson har gedigen erfarenhet från bland annat
riksdagens socialutskott och dessutom en yrkesbakgrund som sjuksköterska,
vilket gör henne särskilt lämpad för den här utredningen, säger
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Utredningens uppdrag är att se över socialförsäkringsskyddet för gravida,
framför allt regelverket om graviditetspenning för att modernisera detta så
att förmånen i högre utsträckning än i dag fungerar ändamålsenligt för
gravida arbetstagare och egenföretagare.

Utredaren ska redovisa sina förslag till Socialdepartementet senast 1 mars
2023.

Det var den 28 oktober 2021 som regeringen beslutade om en översyn av
socialförsäkringsskyddet för gravida. 

Pressmeddelande: Utredning ska se över socialförsäkringsskyddet för gravida
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Digital pressträff med Ardalan
Shekarabi den 26 januari 2022
Publicerad 25 januari 2022

Onsdagen den 26 januari håller
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi en digital
pressträff för att presentera förslag för en tryggare
spelmarknad.

Tid: 26 januari 2022 kl. 09.15
Plats: Digital pressträff.

Anmälningstiden har gått ut.

https://www.regeringen.se/


Förlängning av möjligheten till
ersättning när skola eller förskola
stänger
Publicerad 20 januari 2022 Uppdaterad 20 januari 2022

Regeringen har i dag beslutat att förlänga förordningen
om viss tillfällig föräldrapenning med anledning av
sjukdomen covid-19 till utgången av mars 2022.
Det innebär att en förälder kan få tillfällig föräldrapenning om föräldern
behöver avstå från förvärvsarbete för att vårda ett barn när till exempel en
förskola eller skola är stängd i vissa situationer som är kopplade till
sjukdomen covid-19. Förlängningen omfattar även möjligheten till viss
förebyggande tillfällig föräldrapenning för föräldrar till vissa nyligen
allvarligt sjuka barn som behöver skyddas från smitta av covid-19.
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Utredning presenterar förslag
inom bostadsbidraget och
underhållsstödet
Publicerad 18 januari 2022 Uppdaterad 18 januari 2022

Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd –
minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet (BUMS)
överlämnade i dag sitt slutbetänkande till
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.
Utredningen lämnar bland annat förslag om att nya
inkomstunderlag ska införas för bostadsbidrag och
betalningsskyldighet för underhållsstöd för att minska
risken för skuldsättning för barnfamiljer.
– Att förbättra situationen för familjer med låg ekonomisk standard är en
prioriterad fråga för regeringen. Utredningens betänkande är ett viktigt steg i
regeringens arbete med att öka den ekonomiska tryggheten för barnfamiljer
och förbättra situationen för familjer med låga inkomster, säger
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Utredningen har bland annat haft i uppdrag att göra en översyn av
bostadsbidrag och underhållsstöd för att öka den fördelningsmässiga
träffsäkerheten och minska skuldsättningen i förmånerna.

Utredningen föreslår bland annat att bostadsbidraget ska grundas på de
månatliga inkomstuppgifterna i arbetsgivardeklarationerna på individnivå
från Skatteverket. Genom denna förändring bedömer utredningen att det är
möjligt att minska återkraven för hushåll med bostadsbidrag med mer än 90
procent.

Underhållsstödet ska garantera ett barns försörjning när en bidragsskyldig
förälder av olika anledningar inte betalar underhåll för barnet. Utredningen
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föreslår att den bidragsskyldiga förälderns betalningsbelopp till
Försäkringskassan ska grundas på de mer aktuella månadsuppgifterna vilket
ökar träffsäkerheten i betalningsbeloppet och risken för skuldsättning
minskar.

Betänkandet nu kommer att beredas i Regeringskansliet i sedvanlig ordning. 



Förslag till stärkt försäkringsskydd
i arbetsskadeförsäkringen
Publicerad 13 januari 2022

Regeringen vill stärka försäkringsskyddet för personer
som har smittas av en samhällsfarlig sjukdom i sitt
arbete. Förslaget som nu remitteras innebär att den som
i sitt arbete smittas av en sjukdom som är klassad som
samhällsfarlig enligt smittskyddslagen ska omfattas av
arbetsskadeförsäkringen, oavsett vilket arbete man
utfört och vid vilken arbetsplats.
- Den som skadar sig i sitt arbete ska kunna lita på att det finns en
arbetsskadeförsäkring som ger ekonomisk trygghet. Nu tar vi ytterligare steg
för att stärka skyddet, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Covid-19 har belyst hur en samhällsfarlig sjukdom kan påverka arbetslivet. I
en sådan situation anser regeringen att alla som utsätts för en samhällsfarlig
smitta som covid-19 i arbetsmiljön bör omfattas av arbetsskadeförsäkringen,
oavsett yrke eller arbetsuppgift.

Förslaget som nu remitteras innebär att den som i sitt arbete smittas av en
sjukdom som är klassad som samhällsfarlig enligt smittskyddslagen ska
omfattas av arbetsskadeförsäkringen, oavsett vilket arbete man utfört och
vid vilken arbetsplats.

I promemorian föreslås att förordningsändringen ska gälla retroaktivt. Det
innebär att även den som tidigare under pandemin har smittats med covid-19
i sitt arbete och som fått ett långvarigt inkomstbortfall på grund av det
omfattas av skyddet från arbetsskadeförsäkringen.
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Förslag på nya
spelansvarsåtgärder med
anledning av spridningen av
covid-19
Publicerad 04 januari 2022

Finansdepartementet remitterar i dag en promemoria
med förslag på en ny förordning om tillfälliga
spelansvarsåtgärder. Detta mot bakgrund av den
aktuella situationen i Sverige med en ökad
smittspridning och återinförda smittskyddsåtgärder. De
tillfälliga spelansvarsåtgärderna motsvarar i princip den
tidigare tillfälliga spelansvarsförordningen, som
upphörde att gälla den 14 november 2021.
- I ett välfärdsland som Sverige ska det finnas ett starkt skydd för den som
spelar om pengar. Därför har vi återtagit kontrollen över spelmarknaden, och
därför återinför vi ett förstärkt konsumentskydd nu när risken för
problemspelande ökar till följd av pandemin, säger socialförsäkringsminister
Ardalan Shekarabi.

Promemorian som har gått ut på remiss t.o.m. den 17 januari 2022 innehåller
bestämmelser om att

insättningsgränsen vid spel på onlinekasino får uppgå till högst 4 000
kronor och att motsvarande förlustgräns gäller vid spel på
värdeautomater,
det är obligatoriskt för spelarna att ange gränser för speltiden vid spel på
onlinekasino och värdeautomater, och
bonusar som erbjuds av licenshavare som tillhandahåller onlinekasino
och värdeautomater får uppgå till högst 100 kronor.
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Förordningen föreslås träda i kraft den 7 februari 2022 och gälla till utgången
av juni 2022. Skulle behovet av spelansvarsåtgärder upphöra tidigare är
avsikten att förordningen kommer att upphävas i förtid.

Åtgärderna kommer endast att införas om det bedöms vara nödvändigt med
hänsyn till den aktuella situationen.

 



Tillfälligt slopat krav på läkarintyg
under sjuklöneperioden
Publicerad 23 december 2021

Idag remitterar regeringen ett förslag om att tillfälligt
slopa kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden. Det
slopade kravet på läkarintyg planeras att ingå i den
extra ändringsbudget som lämnas till riksdagen i januari
2022.
Förslaget är särskilt viktigt för att minska belastningen på vården och för att
begränsa smittspridningen. Det slopade kravet på läkarintyg föreslås träda i
kraft den 7 februari, men tillämpas för tid från och med den 19 januari, och
gälla till och med den 31 mars 2022.

De tillfälliga reglerna innebär att en person inte behöver styrka sin
sjukfrånvaro med ett läkarintyg under de 14 första sjukdagarna för att kunna
få sjuklön eller sjukpenning, jämfört med de vanliga reglerna då läkarintyg
ska lämnas från och med åttonde sjukdagen.
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Nytt mål för sjukförsäkringen i
Försäkringskassans
regleringsbrev
Publicerad 22 december 2021

Regeringen har beslutat om regleringsbrev för
Försäkringskassan för 2022. Myndigheten ska fortsatt
arbeta för en sjukförsäkring som ger ekonomisk
trygghet vid sjukdom och får ett tydligare mål för detta i
regleringsbrevet. Försäkringskassan ska också fortsätta
arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar,
bidragsbrott och organiserad brottslighet.

Nytt mål för sjukförsäkringen

I regleringsbrevet till Försäkringskassan ändras målet för sjukförsäkringen.
Målet förkortas och tydliggör att sjukförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet
vid sjukdom och ge ett effektivt stöd för att individen ska återfå
arbetsförmågan och återgå i arbete.

Till målet kopplas ett antal återrapporteringskrav. Försäkringskassan ska
redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att nå målet, samt resultatet av
dessa åtgärder.

Fortsatt arbete mot felaktiga utbetalningar och
bidragsbrott i socialförsäkringen

Alla former av organiserad brottslighet, bidragsbrott och felaktiga ut‐
betalningar hotar förtroendet för välfärdssystemen. Att ta tillbaka kontrollen
över välfärden är en av regeringens tre prioriterade frågor. Försäkringskassan
ska fortsätta arbetet med att genomföra åtgärder för att förhindra brott mot
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välfärden.

Nya uppdrag

Försäkringskassan får flera nya uppdrag i regleringsbrevet för 2022.
Myndigheten får bland annat i uppdrag att:

bistå försäkrade som i sina sjukförsäkringsärenden har behov av stöd i
kontakter med andra aktörer och stöd för att ansöka om sjukförsäk‐
ringsförmåner i rätt tid och på rätt sätt.
förbereda införandet av ett garantitillägg. Uppdraget utgår ifrån den
överenskommelse som tecknats mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet
de gröna och Vänsterpartiet den 23 november 2021. Ett motsvarande
uppdrag har givits till Pensionsmyndigheten. 
vidareutveckla handläggningen för att identifiera ärenden där den för‐
säkrade kan ha rätt till arbetsskadelivränta.



Kortare handläggningstider och
förberedelser för införandet av ett
garantitillägg i
Pensionsmyndighetens
regleringsbrev för 2022
Publicerad 22 december 2021

Fokus för Pensionsmyndigheten det kommande året är
att förbereda för införandet av ett garantitillägg.
Dessutom ska myndigheten fortsatt hantera de
utmaningar som finns när det gäller handläggningstider
för bostadstillägg och återkrav samt den långa
väntetiden i kundtjänst.
I regleringsbrevet förår 2022 får Pensionsmyndigheten bland annat följande
uppdrag:

Pensionsmyndigheten ska bistå regeringen i utformningen av ett
garantitillägg för pensionärer och förbereda för att garantitillägget kan
börja betalas ut från och med januari 2023.Uppdraget utgår ifrån den
överenskommelse som tecknats mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet
de gröna och Vänsterpartiet den 23 november 2021.
Pensionsmyndigheten ska även se till att det tillfälliga garantitillägget
kan betalas ut senast från och med den sista augusti 2022 och fram till
dess att det permanenta garantitillägget börjar gälla 2023. 
Pensionsmyndigheten ska varje månad redovisa och kommentera
handläggningstiden för bostadstillägg samt tillgängligheten i kundservice
i förhållande till de av regeringen beslutade målen.

Därutöver kvarstår sedan tidigare:
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Målen för kortare handläggningstid för bostadstillägg samt svarstid i
kundtjänst.
Mål och återrapporteringskrav rörande felaktiga utbetalningar och
bidragsbrott.



Regeringen tillsätter utredning av
arbetsskadeförsäkringen
Publicerad 22 december 2021 Uppdaterad 22 december 2021

Regeringen tillsätter en utredning för att se över
arbetsskadeförsäkringens regelverk för att säkerställa
att arbetsskadeförsäkringen fyller sin funktion och ger
ekonomisk trygghet vid arbetsskada. Regeringen utser
Dan Holke till särskild utredare.
– Den som skadar sig i sitt arbete ska kunna lita på att det finns en
arbetsskadeförsäkring som ger ekonomisk trygghet. Idag ser vi att
försäkringen inte svarar på ett bra sätt mot de risker som finns i arbetslivet
och regelverket måste ses över, säger socialförsäkringsminister Ardalan
Shekarabi.

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att se över
arbetsskadeförsäkringen. Syftet med översynen är att säkerställa att
arbetsskadeförsäkringen fyller sin funktion när det gäller att ge ekonomisk
trygghet vid arbetsskada samt att säkerställa att kvinnor och män ges ett
likvärdigt skydd.

Utredaren ska bland annat analysera villkoren för rätten till livränta för att
säkerställa att livräntan fyller sin funktion när det gäller att ge ekonomisk
trygghet vid inkomstförlust på grund av arbetsskada.

Utredaren ska också ta ställning till behovet av ytterligare regeländringar
eller andra åtgärder för att säkerställa att kvinnor och män ges ett likvärdigt
skydd vid inkomstförlust på grund av arbetsskada.

Även skyddet från arbetsskadeförsäkringen vid arbete i hemmet, såväl som
på andra platser, som har aktualiserats av rekommendationen att arbeta
hemma för att minska smittspridningen av covid-19 ska ses över.
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Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 augusti 2023.

Fakta om utredaren

Dan Holke har varit expert i flera statliga utredningar Mellan 1995 – 2020
var Dan Holke VD och chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd AB.



Lagrådsremiss om ett bättre
premiepensionssystem
Publicerad 21 december 2021 Uppdaterad 21 december 2021

Sveriges pensionssparare behöver en tryggare pension,
och nu tas nästa steg i reformeringen av
pensionssystemet utifrån pensionsöverenskommelsen
2017. I en lagrådsremiss presenterar regeringen flera
reformer för att skapa tryggare och bättre pensioner för
alla.
– Nu återtar vi den demokratiska kontrollen över pensionerna och den
svenska välfärden. Med ett upphandlat fondtorg säkerställer vi ett
pensionssparande av hög kvalitet som ger tryggare pensioner, säger
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Det ska finnas en stor bredd av fonder att välja mellan, som ger
pensionsspararna en reell valfrihet, men det offentliga ska ta ansvar för att
de fonder som upphandlas är kostnadseffektiva, hållbara, kontrollerbara och
av hög kvalitet. I lagrådsremissen föreslår därför regeringen att en särskild
myndighet, Fondtorgsnämnden, ska inrättas som ska ha i uppgift att förvalta
fondtorget. I det ingår att upphandla fonder och löpande granska de fonder
och fondförvaltare som agerar på fondtorget. Pensionsmyndigheten ska vara
Fondtorgsnämndens värdmyndighet.

Det ska också bli lättare att göra övervägda val om hur en sparares
premiepensionsmedel ska förvaltas. Utgångspunkten ska vara att spararnas
medel förvaltas i förvalet. De som vill ska kunna välja mellan upphandlade
fonder på fondtorget eller fonder som förvaltas av Sjunde AP-fonden.

Förslagen i lagrådsremissen bygger på Pensionsgruppens överenskommelse
från den 14 december 2017 samt den preciserade överenskommelsen från
den 17 februari 2021. Förslagen bygger även på betänkandet Ett bättre
premiepensionssystem (SOU 2019:44).
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Regeringen kommer att besluta om lagrådsremissen den 22 december.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2022.



Pressträff med
socialförsäkringsminister Ardalan
Shekarabi
Publicerad 21 december 2021 Uppdaterad 21 december 2021

Tisdagen den 21 december håller
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi pressträff
om reformeringen av premiepensionssystemet.

Tid: 21 december 2021 kl. 11.00
Plats: Föranmälda journalister kan delta på plats vid pressträffen i Bella,
ingång Rödbodgatan 6 eller digitalt via Zoom. Presslegitimation krävs.
Obligatorisk föranmälan senast tisdag 21 december kl. 09.30 via
formuläret nedan. Inpassering sker från kl. 10.30 via Rödbodgatan 6.
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Höjt bostadstillägg för pensionärer
Publicerad 16 december 2021 Uppdaterad 16 december 2021

Från och med den 1 januari 2022 höjs bostadstillägget
för pensionärer. Det innebär att ensamstående
pensionärer kan få 450 kr mer i månaden vid en
bostadskostnad på 7 500 kr eller mer. Detta efter att
riksdagen fattat beslut enligt regeringens förslag i
budgetpropositionen för 2022.
Regeringen vill förbättra ekonomin för de pensionärer som har det tuffast
och höjer nu bostadstillägget för pensionärer samt konsumtionsstödet i
bostadstillägget från den 1 januari 2022. För en ensamstående pensionär
innebär höjningen 450 kr mer i månaden vid en bostadskostnad på 7 500 kr
eller mer.

De förbättringar inom bostadstillägget som nu genomförs är att
konsumtionsstödet i bostadstillägget höjs med 200 kronor för ogifta och 100
kronor för gifta. Även bostadskostnadstaket, det vill säga den maximala
bostadskostnad som kan beaktas vid beräkning av bostadstillägg, höjs från
7 000 till 7 500 kronor per månad.
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Regeringen möjliggör
distansdeltagande på
styrelsemöten för
samordningsförbund
Publicerad 09 december 2021 Uppdaterad 09 december 2021

Regeringen föreslår att det ska vara möjligt för styrelsen
i ett samordningsförbund att besluta om att ledamöter
och ersättare i styrelsen ska få delta i styrelsemöten på
distans.
I en proposition till riksdagen föreslå regeringen att det ska vara möjligt för
styrelsen i ett samordningsförbund att besluta om att ledamöter och ersättare
i styrelsen ska få delta i styrelsemöten på distans. Genom förslaget ges
samordningsförbunden bättre förutsättningar att kunna arbeta effektivt och
hållbart genom digitala styrelsesammanträden.

Bestämmelsen föreslås träda i kraft den 16 mars 2022.
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Regeringsskifte den 30 november
2021
Publicerad 30 november 2021

I dag anmälde statsminister Magdalena Andersson i
riksdagen de statsråd som ingår i regeringen.
Regeringsskiftet äger rum vid en konselj på slottet
under ledning av H.M. Konungen. Konseljen inleds
klockan 13.00.

Sveriges nya regering består av statsministern och
22 statsråd

Statsrådsberedningen

Magdalena Andersson, statsminister

Hans Dahlgren, EU-minister

Arbetsmarknadsdepartementet

Eva Nordmark, arbetsmarknads- och jämställdhetsminister

Johan Danielsson, bostadsminister och bitr. arbetsmarknadsminister

Finansdepartementet

Mikael Damberg, finansminister

Max Elger, finansmarknadsminister

Ida Karkiainen, civilminister
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Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist, försvarsminister

Infrastrukturdepartementet

Tomas Eneroth, infrastrukturminister

Khashayar Farmanbar, energi- och digitaliseringsminister

Justitiedepartementet

Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister

Anders Ygeman, integrations- och migrationsminister

Kulturdepartementet

Jeanette Gustafsdotter, kulturminister

Miljödepartementet

Annika Strandhäll, klimat- och miljöminister

Näringsdepartementet

Karl-Petter Thorwaldsson, näringsminister

Anna-Caren Sätherberg, landsbygdsminister

Socialdepartementet

Lena Hallengren, socialminister

Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminister

Utbildningsdepartementet

Anna Ekström, utbildningsminister

Lina Axelsson Kihlblom, skolminister



Utrikesdepartementet

Ann Linde, utrikesminister

Anna Hallberg, utrikeshandelsminister samt minister för nordiska frågor

Matilda Ernkrans, biståndsminister

Presskontakter:

Linda Romanus, pressekreterare till statsminister Magdalena Andersson

Telefon: 073 543 61 59

Johan Ekström, pressekreterare till statsminister Magdalena Andersson

Telefon: 073 086 32 01

Tove Kullenberg, pressekreterare till EU-minister Hans Dahlgren

Telefon: 073 842 50 59

Nadja Yusuf, pressekreterare till arbetsmarknads- och jämställdhetsminister
Eva Nordmark

Telefon: 073 085 00 49

Fredrik Persson, pressekreterare till bostadsminister och bitr.
arbetsmarknadsminister Johan Danielsson

Telefon: 073 072 81 36

Mirjam Kontio, pressekreterare till finansminister Mikael Damberg

Telefon: 073 074 05 57

Simon Sätherberg, pressekreterare till finansmarknadsminister Max Elger



Telefon: 073 086 23 07

Mikael Lindström, pressekreterare till civilminister Ida Karkiainen

Telefon: 073 078 52 60

Toni Eriksson, pressekreterare till försvarsminister Peter Hultqvist

Telefon: 073 072 83 16

Jennie Zetterström, pressekreterare till infrastrukturminister Tomas Eneroth

Telefon: 073 053 92 70

Sofia Brändström, pressekreterare till energi- och digitaliseringsminister
Khashayar Farmanbar

Telefon: 073 065 16 12

Sofie Rudh, pressekreterare till justitie- och inrikesminister Morgan
Johansson

Telefon: 072 545 74 21

Per Strängberg, pressekreterare till integrations- och migrationsminister
Anders Ygeman

Telefon: 073 093 90 56

Tora Heckscher, pressekreterare till kulturminister Jeanette Gustafsdotter

Telefon: 073-0935083

Håkan Gestrin, pressekreterare till klimat- och miljöminister Annika
Strandhäll



Telefon: 073 038 20 42

Kajsa Loord, pressekreterare till näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson

Telefon: 073 075 97 31

Max Ney, pressekreterare till landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg

Telefon: 073 094 25 40

Elin Aarflot, pressekreterare till socialminister Lena Hallengren

Telefon: 073 274 23 53

Hanna Kretz, pressekreterare till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi

Telefon: 073 064 96 04

Anja Lindberg Sundberg, pressekreterare till utbildningsminister Anna
Ekström

Telefon: 076116 77 45

Maria Soläng, pressekreterare till skolminister Lina Axelsson Kihlblom

Telefon: 072 206 19 47

Andreas Enbuske, pressekreterare till utrikesminister Ann Linde

Telefon: 076 130 58 86

Vidar Jakobinuson Lindgren, tf pressekreterare till utrikeshandelsminister
samt minister för nordiska frågor Anna Hallberg

Telefon: 073 840 33 12



Darina Agha, pressekreterare till biståndsminister Matilda Ernkrans

Telefon: 073 592 85 48

 



Åtgärder för att komma till rätta
med handläggningstiderna för
bostadstillägg till pensionärer
Publicerad 03 november 2021 Uppdaterad 03 november 2021

Pensionsmyndigheten får ett tilläggsuppdrag i
regleringsbrevet för 2021 som innebär att myndigheten
ska ta fram en åtgärdsplan för hur handläggningstiden
för bostadstillägg till pensionärer kan kortas. Samtidigt
får Statskontoret i uppdrag att analysera
Pensionsmyndighetens inre effektivitet.
Antalet pensionärer som fick bostadstillägg var i juli 2021 293 000. I den
åtgärdsplan som Pensionsmyndigheten ska ta fram ska myndigheten redovisa
hur handläggningstiderna kan kortas så att regeringens uppsatta mål om att
handläggningstiden ska vara högst 40 dagar kan uppnås. Åtgärdsplanen ska
redovisas till Socialdepartementet senast den 15 januari 2022.

Samtidigt får Statskontoret i uppdrag att analysera Pensionsmyndighetens
inre effektivitet. Syftet är att ge regeringen ett breddat beslutsunderlag samt
att ge myndigheten förutsättningar för en förbättrad och utvecklad styrning.
Bakgrunden till uppdraget är bland annat myndighetens långa
handläggningstider när det gäller bostadstillägg till pensionärer, samt långa
väntetider vid kontakt med kundtjänst.

Statskontoret ska löpande hålla Socialdepartementet informerat under
uppdragets genomförande. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet
(Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2022.
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Tilläggsdirektiv till utredningen om
ett upphandlat fondtorg för
premiepension samt uppdrag till
Pensionsmyndigheten
Publicerad 03 november 2021 Uppdaterad 03 november 2021

Regeringen har beslutat om tilläggsdirektiv till
utredningen om ett upphandlat fondtorg för
premiepension.
I tilläggsdirektivet förlängs utredningstiden. Vidare anges att den
nämndmyndighet som utredningen förbereder ska heta Fondtorgsnämnden
och att lokaliseringsorten ska vara Botkyrka.

Fondtorgsnämnden ska, med förbehåll för riksdagens beslut i nödvändiga
delar, inleda sin verksamhet den 1 juni 2022. Utredarens uppdrag ska
slutredovisas senast den 30 juni 2022.

Regeringen uppdrar samtidigt åt Pensionsmyndigheten att, i egenskap av
värdmyndighet, inrätta ett kansli för Fondtorgsnämnden i Botkyrka.
Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 juni 2022.
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ISF ges i uppdrag att kartlägga
konsekvenser av förändringar i
sjukförsäkringen
Publicerad 29 oktober 2021

Regeringen ger Inspektionen för socialförsäkringen
(ISF) i uppdrag att kartlägga förändringar i författningar,
rättspraxis och Försäkringskassans rättsliga styrning
sedan den 1 juli 2008 angående sjukförsäkringen. ISF
ska även kartlägga konsekvenserna av dessa
förändringar för enskilda försäkrade personers
sysselsättnings- och försörjningssituation.
I uppdraget ingår också att kartlägga hur förändringarna har påverkat rätten
till den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) och att kartlägga
konsekvenserna för enskilda personer av avskaffandet av den tidsbegränsade
sjukersättningen.

Sjukpenningens regelverk bygger sedan den 1 juli 2008 på fasta tidsgränser
för arbetsförmågebedömningar, den så kallade rehabiliteringskedjan. Den 1
juli 2008 avskaffades även möjligheten till en tidsbegränsad sjukersättning.
Vidare infördes en bortre tidsgräns i sjukpenningsystemet som sedan
avskaffades den 1 februari 2016.

Den bortre tidsgräns för sjukpenning, liksom avskaffandet av den
tidsbegränsade sjukersättningen, liksom de olika krav som har ställts på de
medicinska underlagen har påverkat ersättningen för ett stort antal
människor. Regeringen anser att det är viktigt att kartlägga hur individer
påverkats av de många förändringarna i sjukförsäkringen.

ISF ska hålla Socialdepartementet informerat under arbetets gång och
uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 november 2023.
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I budgetpropositionen för 2022 lämnas förslag till lagändringar som ger
bättre förutsättningar för återgång till arbete hos den ordinarie arbetsgivaren
även för den som behöver en längre tids rehabilitering, förslag som förbättrar
skyddet för äldre och för dem som arbetar vid behov och vid
deltidssjukskrivning. Regeringen avser även se över Försäkringskassans
regleringsbrev utifrån de föreslagna förändringarna.



Utredning ska se över
socialförsäkringsskyddet för
gravida
Publicerad 28 oktober 2021 Uppdaterad 28 oktober 2021

Regeringen har idag beslutat om en översyn av
socialförsäkringsskyddet för gravida. Regeringen anser
framförallt att regelverket gällande graviditetspenning
behöver moderniseras för att fungera ändamålsenligt
för gravida arbetstagare och egenföretagare.
- Att utreda socialförsäkringsskyddet för gravida är en viktig
jämställdhetsfråga. Reglerna för graviditetspenning har varit utformade på
ungefär samma sätt sedan förmånen infördes 1980. Nu vill vi se över och
modernisera regelverket för graviditetspenning, säger
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Utredaren ska se över försäkringsskyddet för gravida. I uppdraget ingår att
lämna förslag till ett likvärdigt försäkringsskydd för personer som har nedsatt
arbetsförmåga på grund av graviditet, som för personer med nedsatt
arbetsförmåga på grund av till exempel sjukdom. Med dagens regelverk
förväntas många kvinnor med nedsatt arbetsförmåga på grund av
graviditetsbesvär fortsätta arbeta, medan icke-gravida som har liknande
besvär kan få sjukpenning.

Utredaren ska också se över i vilka situationer och under vilken period rätt
till graviditetspenning ska finnas. Taket för ersättning har varit detsamma
under en längre period. Samtidigt har de reala inkomsterna ökat, vilket
innebär att inkomstbortfallsprincipen inom graviditetspenningen har
urholkats.

En förutsättning för att beviljas graviditetspenning på grund av fysiskt
påfrestande arbete eller på grund av risker i arbetsmiljön är att kvinnan inte
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kan omplaceras till annat arbete. Det saknas i dag samlad information kring
hur arbetsgivare uppfyller sitt ansvar gällande omplaceringar, anpassningar
och åtgärder mot bakgrund av riskbedömningar. Regeringen vill därför se
över frågan om hur arbetsgivare uppfyller sitt ansvar att vidta relevanta
åtgärder för att möjliggöra att gravida kan fortsätta att arbeta genom
graviditeten, samt Försäkringskassans handläggning av dessa frågor.

Utredaren ska redovisa sina förslag till Socialdepartementet senast 1 mars
2023. Utredare kommer att presenteras längre fram.



Uppdrag till Spelinspektionen att
följa upp utvecklingen av
spelandet och spelproblemen på
spelmarknaden
Publicerad 28 oktober 2021 Uppdaterad 28 oktober 2021

Den 14 november 2021 upphör förordningen om
tillfälliga spelansvarsåtgärder med anledning av
sjukdomen covid-19 att gälla. Regeringen ger nu
Spelinspektionen i uppdrag att utvärdera de tillfälliga
spelansvarsåtgärderna, samt följa upp och analysera
hur spelformer, tillgängligheten till spel och spelandet
utvecklas på kort och lång sikt.
I uppdraget till Spelinspektionen ingår även att föreslå åtgärder för att stärka
konsumentskyddet på spelmarknaden i syfte att motverka folkhälsoproblem.

- Omsättningen på spelmarknaden har ökat och sannolikt har onlinespel
gynnats av ändrade konsumtionsmönster sedan omregleringen. Det finns en
risk för att detta har lett till en långsiktig beteendeförändring med ökat
spelande. Det här är en utveckling som bör följas upp för att se om det finns
behov av ytterligare åtgärder, säger socialförsäkringsminister Ardalan
Shekarabi.

Spelinspektionen ska senast den 15 mars 2022 lämna en delredovisning av
den första delen av uppdraget som gäller utvärderingen av de tillfälliga
spelansvarsåtgärderna. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 oktober
2023.
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Ardalan Shekarabi besöker
Gävleborg
Publicerad 20 oktober 2021

Den 20-21 oktober reser socialförsäkringsminister
Ardalan Shekarabi till Hudiksvall och Bollnäs för att
delta i olika verksamhetsbesök.
Onsdagen den 20 oktober ska han bland annat tala på 60plus-mässan i
Hudiksvall. Under torsdagen reser Ardalan Shekarabi till Bollnäs där han
bland annat besöker Gutenbergs äldreboende.

Media är välkomna att delta under besöken. För mer information och
intervjuförfrågningar, kontakta pressekreterare Hanna Kretz.

https://www.regeringen.se/


Regeringen tillsätter utredning av
sjukpenninggrundande inkomst
Publicerad 19 oktober 2021 Uppdaterad 19 oktober 2021

Regeringen tillsätter en utredning för att se över
reglerna för sjukpenninggrundande inkomst (SGI).
Syftet med översynen är att få till ett mer modernt
system för ökad trygghet och förutsebarhet samt stärkt
kvalitet i handläggningen. Regeringen utser Calle
Nathanson till särskild utredare.
– Sveriges löntagare förtjänar trygga socialförsäkringar. Dagens regler är inte
fullt ut anpassat till aktuella förhållanden på arbetsmarknaden med en stor
variation av anställningsformer. När villkoren på arbetsmarknaden har
ändrats finns ett behov att se över regelverket för SGI. Företagare behöver
också stärkt förutsebarhet och trygghet, säger socialförsäkringsminister
Ardalan Shekarabi.

– Att konstnärer och kulturskapare i lägre grad tar del av de sociala
trygghetssystemen är något vi kunnat se länge och pandemin har särskilt satt
ljuset på de brister som finns. Utredningen om en översyn av regelverket för
sjukpenninggrundande inkomst blir därför ett viktigt steg i arbetet med att
stärka konstnärers och kulturskapares villkor, säger kultur- och
demokratiminister Amanda Lind.

Regeringen anser att trygghet och förutsebarhet för många försäkrade när
det gäller SGI behöver stärkas liksom kvaliteten i handläggningen.
Regeringen tillsätter därför en utredning som bland annat ska utreda hur
regelverket för sjukpenninggrundande inkomst ska ge ökad trygghet och
förutsebarhet för den försäkrade samt stärkt kvalitet och effektivitet i
handläggningen.

Utredningen ska analysera möjligheterna att förenkla SGI-skyddet och göra
det mer förutsebart, samt analysera behovet av att utöka SGI-skyddet till
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exempel för personer som nekas sjukpenning.

Utredaren ska även tillvarata möjligheten att utnyttja månadsvisa uppgifter
på individnivå i arbetsgivardeklarationen vid fastställandet av SGI i syfte att
bland annat möjliggöra en så hög automatiseringsgrad som möjligt och
minska risken för felaktiga utbetalningar.

Till utredare utses Calle Nathanson, VD för Folkets hus och parker.
Nathanson har haft ett flertal styrelseuppdrag inom kultursektorn, bland
annat som ordförande för TriArt Film, Tensta konsthall och Svensk
biblioteksförening. Han har även tidigare arbetat som kulturdirektör på
Region Uppsala.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 20 april 2023.



Pressträff med Ardalan Shekarabi
och Amanda Lind
Publicerad 18 oktober 2021

Tisdag den 19 oktober håller socialförsäkringsminister
Ardalan Shekarabi och kultur- och demokratiminister
Amanda Lind pressträff om ekonomisk trygghet för
bland annat kulturskapare.

Tid: 19 oktober 2021 kl. 09.00
Plats: Föranmälda journalister kan delta på plats vid pressträffen i Bella,
inpassering via Rödbodgatan 6, eller digitalt via Zoom.

Anmälningstiden har gått ut.

https://www.regeringen.se/


Pressträff med
socialförsäkringsminister Ardalan
Shekarabi onsdagen den 6
oktober
Publicerad 05 oktober 2021

Onsdagen den 6 oktober håller
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi pressträff
tillsammans med utredare Gunnar Larsson, med
anledning av att Utredningen om åtgärder mot
matchfixning och olicensierad spelverksamhet redovisar
sitt uppdrag.

Tid: 6 oktober 2021 kl. 13.00
Plats: Föranmälda journalister kan delta på plats vid pressträffen i Lilla
pressrummet, ingång Rödbodgatan 6, eller digitalt via Zoom.
Presslegitimation krävs. Obligatorisk föranmälan senast onsdag den 6
oktober kl. 11.30 via formuläret, se nedan. Inpassering från kl. 12.30.

Pressträffen sänds även via regeringen.se och Regeringskansliets Youtube.

Anmälningstiden har gått ut.

https://www.regeringen.se/


Förlängning av möjligheten till
ersättning när skola eller förskola
stänger
Publicerad 23 september 2021 Uppdaterad 23 september 2021

Regeringen har i dag beslutat att förlänga förordningen
om viss tillfällig föräldrapenning med anledning av
sjukdomen covid-19 till utgången av januari 2022.
Det innebär att en förälder kan få tillfällig föräldrapenning om föräldern
behöver avstå från förvärvsarbete för att vårda ett barn när till exempel en
förskola eller skola är stängd i vissa situationer som är kopplade till
sjukdomen covid-19. Förlängningen omfattar även möjligheten till viss
förebyggande tillfällig föräldrapenning för föräldrar till vissa nyligen
allvarligt sjuka barn som behöver skyddas från smitta av covid-19.

https://www.regeringen.se/


Införd familjevecka och fem
miljarder för att stärka sjukvården
Publicerad 20 september 2021 Uppdaterad 20 september 2021

Regeringen föreslår ytterligare fem miljarder för att
stärka sjukvården i budgetpropositionen för 2022. Det
handlar bland annat om satsningar på jämställd vård
och förlossningsvård, satsningar på
sjukvårdspersonalens vidareutbildning och medel till
sjukvården för att hantera den vård som fått skjutas upp
på grund av pandemin. Regeringen aviserar i
budgetpropositionen också införandet av den så kallade
familjeveckan under 2022 för att underlätta
barnfamiljers vardag.
– Pandemin har visat på styrkan och behovet av vår gemensamma välfärd,
men har också synliggjort allvarliga brister. I den här budgeten presenterar vi
viktiga satsningar för att stärka välfärden, beta av vårdskulden och förenkla
vardagen för svenska barnfamiljer, säger finansminister Magdalena
Andersson.

– Personalen i den svenska hälso- och sjukvården har varit central i
hanteringen av covid-19-pandemin och de har gjort hjälteinsatser för att
rädda liv. Regeringen föreslår nu stora satsningar på sjukvården för att bland
annat hantera pandemins effekter, öka tillgängligheten och få fler att
vidareutbilda sig, säger socialminister Lena Hallengren.

– Familjeveckan underlättar för föräldrar att kombinera familjeliv och
arbetsliv och är därför viktig för att underlätta i vardagen för många familjer,
säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Tillskott till vården för att hantera pandemins effekter

https://www.regeringen.se/


Tillgängligheten inom hälso- och sjukvården har påverkats stort av utbrottet
av covid-19. Pandemin har medfört att många planerade vårdinsatser, så som
återbesök och operationer, har behövt ställas in för att prioritera vården av
patienter med sjukdomen covid-19 och andra akuta sjukdomar. Detta har lett
till att väntetiderna till vård har blivit längre och regionernas förmåga att
upprätthålla vårdgarantins tidsgränser har påverkats.

I syfte att fortsätta stödja hälso- och sjukvården i arbetet med att hantera det
uppdämda vårdbehov som covid-19 har medfört, föreslår regeringen att det
avsätts ytterligare 2 miljarder kronor för riktade insatser för 2022.
Regeringen avser att återkomma gällande hur medlen ska användas.
Tillsammans med tidigare aviserad politik avsätts 6 miljarder kronor 2022 för
att beta av det uppdämda vårdbehovet.

Regeringen föreslår även att ytterligare 345 miljoner kronor avsätts i
höstbudgeten för 2021 för att ersätta kommuners och regioners
merkostnader för december 2020 till följd av covid-19 eftersom de hittills
tillförda medlen inte är tillräckliga.

Regeringen förlänger satsningen för att stärka
förlossningsvården och kvinnors hälsa

Regeringen har sedan 2015 avsatt medel i överenskommelser med Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) med målet att alla kvinnor och deras
familjer ska känna trygghet och få en säker vård i rätt tid i samband med
graviditet, förlossning och eftervård. Regeringen vill förlänga satsningen
även till 2023 och avsätter därför 1,5 miljarder kronor, vilket är samma nivå
som sedan tidigare aviserats för 2022.

Regeringen kommer att fortsätta jobba för en säker förlossningsvård, en
stärkt hälsa för kvinnor och en jämställd vård. Trots goda resultat från
tidigare arbete finns fortfarande betydelsefulla skillnader mellan kvinnors
och mäns hälsa, samt mellan olika grupper av kvinnor. Det finns också
omotiverade skillnader mellan kvinnors och mäns tillgång till hälso- och
sjukvård och kvaliteten på vården.

Fortsatt satsning på personalen inom hälso- och
sjukvården

Vikten av att investera i personalen har inte minst aktualiserats med
anledning av pandemin. För att attrahera och behålla kompetens krävs trygga



anställningar, en god arbetsmiljö och möjlighet till utveckling i arbetet.

Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen 2022 att 2 miljarder kronor
fortsatt ska avsättas årligen för en personalsatsning inom hälso- och
sjukvården 2022–2023. För att fler sjuksköterskor ska ges möjlighet till
betald specialistutbildning föreslår regeringen vidare en fortsatt stärkt
möjlighet till betald specialistutbildning för sjuksköterskor om 100 miljoner
2023, vilket innebär att det avsätts totalt 500 miljoner.

Riksdagen initierade under 2021 en satsning på fler platser på
specialistundersköterskeutbildning inom yrkeshögskolan. Satsningen var en
del i en strävan mot ökad medicinsk kompetens inom äldreomsorgen.
Regeringen föreslår att 30 miljoner kronor tillförs även för 2022, så att
utbildningen på de nya platserna ska kunna slutföras. Regeringen avser
också att tillföra 41 miljoner kronor under 2023. Dessa belopp inkluderar
studiemedel.

Fler ska kunna studera till vårdyrken

Sverige har ett stort behov av fler personer som vill arbeta inom vården och
nu vill fler utbilda sig till olika vårdyrken. För att universitet och högskolor
ska kunna ta emot fler studenter krävs att det finns tillgång till
verksamhetsförlagd utbildning, så kallade VFU-platser. Bristen på sådana
platser är i nuläget en av de största flaskhalsarna för att lärosätena ska kunna
utbilda fler sjuksköterskor.

Regeringen föreslår att 25 miljoner kronor avsätts 2022 och 50 miljoner
kronor årligen från och med 2023 för att möjliggöra en ökning av lärosätenas
ersättning till kommuner och regioner för VFU-platser. Den ökade
ersättningen förutsätter att huvudmännen gör ett tydligt åtagande för sin
medverkan i sjuksköterskeutbildningarna med fokus på att ta fram fler VFU-
platser och kommer att följas upp under kommande år.

Utöver det avsätts 2 miljoner kronor årligen 2022–2024 till
Universitetskanslersämbetet för stöd till förstärkt VFU-samordning.

En decentraliserad vårdutbildning i hela landet

Decentraliserade vårdutbildningar och vårdutbildningar på distans är en
viktig del av arbetet för att möta behovet av utbildad personal i hela landet.
Inom många av dessa utbildningar finns delar som behöver bedrivas på plats,



till exempel praktiska moment som verksamhetsförlagd utbildning. För att
utbildningen ska vara tillgänglig för studenter i hela landet kan utbildningen
eller delar av den behöva bedrivas på flera orter vilket kan innebära ökade
kostnader, särskilt om avstånden är stora.

Regeringen satsar 20 miljoner kronor 2022–2030 på decentraliserad
vårdutbildning vid ett antal lärosäten i landet. Satsningen ökar
förutsättningarna för att fler ska utbilda sig till exempelvis sjuksköterska eller
specialistsjuksköterska.

Tillskott för att möjliggöra fortsättning av pågående
arbete inom hälso- och sjukvård

Regeringen föreslår att anslaget Bidrag till Folkhälsa- och sjukvård ökas med
en miljard kronor 2022 som ett tillskott för att möjliggöra fortsättning av
pågående arbete inom hälso- och sjukvård.

Familjeveckan införs under 2022

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022 att införandet av en
familjevecka påbörjas. Reformen beräknas kosta 3,2 miljarder kronor under
2022, och föreslås träda i kraft den 4 april 2022. Familjeveckan är en
rättvishetsreform för löntagare som inte kan jobba hemma och deras barn.
Den bidrar till att skapa en ökad jämlikhet mellan arbetande föräldrar, för
vilka arbetsvillkor och möjlighet till flexibilitet kan variera kraftigt.
Förmånen ska kunna lämnas till föräldrar som har barn som är mellan fyra
och sexton år gamla när en förälder avstår från förvärvsarbete under en dag
när det till exempel är lov eller studiedag för skolpersonalen och skolan
därför är stängd.

Förmånen föreslås kunna lämnas under högst tre dagar per år till en förälder
som har gemensam vårdnad om samtliga sina barn och under högst sex dagar
per år till en förälder som har ensam vårdnad om barn.

Försäkringskassan ska handlägga den nya förmånen och i
budgetpropositionen föreslår regeringen därför att myndigheten får ett utökat
anslag med ca 290 miljoner kronor årligen från 2022. Medlen ska gå till
utveckling av nya system för bland annat ärendehantering.

 



Stärkt sjukård (miljoner kronor) 2021* 2022 2023 2024

Uppskjuten vård pga. covid-19 2000

Förlängd satsning förlossningsvård och kvinnors hälsa 1500
Personalsatsning i hälso- och sjukvården 2000 2100
VFU-samordnare 2 2 2
VFU-satsning vårdutbildning 25 50 50
Decentraliserad vårdutbildning 20 20 20
Specialistundersköterskor YH inkl. studiemedel 30 41
Tillskott för att möjliggöra fortsättning av pågående arbete inom hälso- och sjukvård 1000
Tillskott till statsbidraget för merkostnader pga. covid-19, december 2020 345
Summa 345 5077 3713 72

 

Införande av familjeveckan (miljoner kronor) 2021* 2022 2023 2024
Familjeveckan 3194 3810 3888
Försäkringskassans förvaltningsanslag 15 293 293 293
Summa 15 3487 4103 4181

*Medlen för 2021 avsätts i höstbudgeten för 2021.



Fortsatt beredskap för att hantera
covid-19-pandemin
Publicerad 17 september 2021 Uppdaterad 17 september 2021

Regeringen föreslår stora satsningar på att hantera
covid-19-pandemin eftersom den fortfarande är en stor
utmaning i Sverige såväl som globalt. Bland annat
föreslås ytterligare medel till vaccin och vaccinationer,
storskalig smittspårning och testning samt förstärkning
till myndigheter som har centrala uppgifter i hanteringen
av pandemin. Regeringen föreslår också förlängt
undantag i sjukförsäkringen vid uppskjuten vård och
rehabilitering och förlängd möjlighet till ersättning när
skola eller förskola stänger.
– Covid-19-pandemin fortsätter att vara en stor utmaning för samhället. Det
är viktigt att vi håller fortsatt vaksamhet och beredskap för att hantera
pandemin. Därför tillför regeringen stora resurser och medel till hanteringen
av pandemin, säger socialminister Lena Hallengren.

Ytterligare miljarder till vaccin och vaccinationer
samt storskalig testning och smittspårning

Vaccination är ett av de viktigaste redskapen för att undvika allvarlig
sjukdom och död i covid-19. En effektiv vaccinering som minskar
smittspridningen minskar lidande och leder till att samhället kan öppnas upp i
högre utsträckning. Regeringen föreslår därför att 3,5 miljarder kronor tillförs
för kostnader för inköp samt för eventuella kostnader för vidareförsäljning
av vaccin mot covid-19 under 2022. För samma ändamål tillförs ytterligare 1
miljard kronor under 2021.Totalt uppgår budgeterat belopp till 4 miljarder
kronor 2021.

https://www.regeringen.se/


Enligt den överenskommelse som regeringen ingått med Sveriges Kommuner
och Regioner (SKR) åtar sig staten att betala för vaccin och vaccinationer.
För att kunna ersätta regionerna för fortsatta vaccinationer under nästa år
föreslås att 2,1 miljarder kronor avsätts för 2022. Vidare föreslås ytterligare
500 miljoner kronor avsättas för 2021 i fall det under hösten blir aktuellt att
genomföra vaccination med påfyllnadsdoser.

Storskalig PCR-testning, antigentestning (även kallade snabbtester) samt
smittspårning är tillsammans viktiga verktyg för att ställa korrekta diagnoser,
pressa ned smittspridningen och för att få en korrekt bild av smittläget i
landet. Regeringen föreslår nu att medlen för storskalig testning och
smittspårning ökas med 6 miljarder kronor för 2021 och med 2 miljarder
kronor för 2022.

Mer medel tillförs centrala myndigheter i hanteringen
av covid-19-pandemin

Regeringen förstärker Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens arbete
med covid-19-pandemin. Det är angeläget att myndigheterna har de resurser
som behövs för att kunna intensifiera och stärka arbetet med pandemin.
Folkhälsomyndighetens arbete med covid-19 behöver stärkas i år och sedan
även fortsätta under nästa år. Socialstyrelsen har en central roll i hälso- och
sjukvårdens och socialtjänstens beredskap och i Sveriges hantering av
pandemin.
Regeringen föreslår därför att Folkhälsomyndighetens förvaltningsanslag
ökas med 25 miljoner kronor under 2021 och 51 miljoner under 2022.
Socialstyrelsens förvaltningsanslag föreslås ökas med 30 miljoner kronor
under 2022.

Regeringen föreslår också att 75 miljoner kronor under 2021 och 125
miljoner kronor 2022 avsätts för att säkra den nationella tillgången till och
lagerhållning av skyddsutrustning, medicinskteknisk utrustning, annan
materiel och läkemedel med mera som köpts in till följd av covid-19.
Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen genomfört inköp av
skyddsutrustning, annan materiel och medicinteknisk utrustning under
spridningen av covid-19 för att säkra den nationella tillgången i de fall
kommuners och regioners egna resurser inte räcker till.

I budgetpropositionen föreslår regeringen även att 65 miljoner kronor avsätts
under 2022 för det fortsatta arbetet med de digitala covidbevisen. Medlen
ska bland annat användas till att stärka de statliga myndigheternas arbete, till



exempel kostnader för utveckling, drift, förvaltning och support till enskilda,
samt till regionerna för fortsatt arbete med tillfrisknandebevis.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) föreslås för
resterande delen av 2021 få ytterligare 20 miljoner kronor för att fortsätta
samordna kommunikationsinsatserna med anledning av coronapandemin.
Mot bakgrund av den fortsatta smittspridningen ser regeringen ett fortsatt
behov av samordnade kommunikationsinsatser från myndigheterna till
allmänheten. Det är också fortsatt viktigt att nå ut till olika målgrupper, både
på olika språk och med tillgänglighetsanpassad kommunikation.

Förlängning av ersättning när skola eller förskola
stänger

Regeringen avser att förlänga förordningen om viss tillfällig föräldrapenning
med anledning av sjukdomen covid-19 till utgången av januari 2022. Det
innebär att en förälder kan få tillfällig föräldrapenning om föräldern behöver
avstå från förvärvsarbete för att vårda ett barn när till exempel en förskola
eller skola är stängd i vissa situationer som är kopplade till sjukdomen covid-
19. Förlängningen omfattar även viss tillfällig föräldrapenning för föräldrar
till vissa nyligen allvarligt sjuka barn.

Inga extra medel tillförs föräldraförsäkringsanslaget med anledning av detta.

500 miljoner kronor till förstärkning av
försörjningsberedskapen för hälso- och sjukvården

Sveriges förmåga att i kris och krig skydda befolkningen och säkra centrala
samhällsfunktioner, inklusive sjukvården, ska stärkas. Regeringen vill
genomföra en rad åtgärder för att stärka systemet för försörjning av hälso-
och sjukvårdsmaterial och läkemedel. Utredningen om hälso- och
sjukvårdens beredskap har lämnat ett omfattande underlag med förslag som
kommer att vara en central utgångspunkt för regeringens arbete på detta
område. Regeringen föreslår att 500 miljoner kronor tillförs det fortsatta
arbetet med att stärka försörjningsberedskapen inom hälso- och sjukvården
från och med 2024.

Inom ramen för regeringens arbete med att stärka det civila försvaret, även i
hälso- och sjukvården, har tillskott av medel sedan tidigare aviserats för
2022 och framåt.



Tillsynsmedel till kommuner och länsstyrelser för
med anledning av serveringslagen och covid-19-
lagen

Den 12 augusti föreslog regeringen förlängd giltighet av covid-19-lagen och
lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, den så kallade
serveringslagen. Lagarna föreslås att förlängas med fyra månader till
utgången av januari 2022. Regeringen föreslår därför i höstbudgeten att
medel tillförs kommuner och länsstyrelsen för fortsatt tillsyn enligt
serveringslagen och covid-19-lagen. Förslaget om förlängd giltighetstid samt
förslaget om medel för tillsyn handlar om att ta höjd för en situation där
lagarna

Regeringen föreslår att kommuner tillförs 45 miljoner kronor under 2021 och
att det avsätts ytterligare 15 miljoner kronor under januari 2022.
Länsstyrelserna föreslås tillföras 60,4 miljoner kronor under 2021 och
ytterligare 20,2 miljoner kronor under januari 2022.

Propositionen om förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen hanteras för närvarande i
riksdagens och riksdagen planerar att votera den 22 september 2021.

Förlängning av undantag för uppskjuten vård

Regeringen föreslår att nuvarande undantag från bedömningen mot normalt
förekommande arbete vid uppskjuten vård eller rehabilitering ska fortsätta
att gälla även under 2022. Regeringens bedömning är att det kommer att ta
tid innan situationen inom hälso- och sjukvården har normaliserats och
vårdköerna arbetats av. Det kommer således fortfarande under 2022 finnas
enskilda som fått sjukperioden förlängd på grund av att nödvändiga insatser
från hälso- och sjukvården eller arbetsgivaren har behövt skjutas upp av
covid-19-relaterade skäl.

Kostnaden i form av ökade sjukpenningutgifter beräknas till 220 miljoner
kronor för 2022.

Utökning av arbetsskadeskyddet vid covid-19

Regeringen avsätter medel för att stärka arbetsskadeskyddet vid smitta av
covid-19 och andra samhällsfarliga sjukdomar. Covid-19 har belyst hur en



samhällsfarlig sjukdom kan påverka arbetslivet. I en sådan situation bör alla
som utsätts för en samhällsfarlig smitta som covid-19 i arbetsmiljön omfattas
av arbetsskadeförsäkringen, oavsett yrke eller arbetsuppgift. Regeringen
avser att återkomma med förslag som stärker arbetsskadeskyddet vid smitta
av covid-19 och andra samhällsfarliga sjukdomar. Utgifterna för statens
budget beräknas öka med 12,5 miljoner kronor 2022. Av dessa 12,5 miljoner
kronor föreslår regeringen att Försäkringskassan tillförs 2,5 miljoner kronor
från 2022.

Tillfälliga åtgärder inom socialförsäkringen med
anledning av covid-19

Regeringen har vidtagit flera tillfälliga åtgärder inom socialförsäkringen med
anledning av covid-19. Ersättning för arbetsgivares sjuklönekostnader,
kompensation för karensavdrag och ersättning till egenföretagare för
karensdagar, uppskjutet krav på läkarintyg från dag 8 till dag 15 i en
sjukperiod och ersättning till personer som tillhör riskgrupper och anhöriga
till riskgrupper gäller till och med den 30 september. Dessa åtgärder kommer
att avslutas med anledning av att 70 procent av befolkningen är vaccinerade.

Regeringen har tidigare aviserat att man kommer att tillsätta utredningar för
att se över karensavdraget och arbetsgivares sjuklöneansvar.



Uppdrag till ISF analysera
förekomst av löneväxling till
tjänstepension
Publicerad 16 september 2021 Uppdaterad 16 september 2021

Regeringen ger Inspektionen för socialförsäkringen
(ISF) i uppdrag att genomföra en analys av förekomsten
av löneväxling till tjänstepension. Syftet med uppdraget
är att ge regeringen ökade kunskaper och underlag om
de grupper av anställda som löneväxlar till
tjänstepension.
Med löneväxling avses enskilda överenskommelser mellan arbetsgivare och
anställda om att växla lön mot avsättningar till tjänstepension. I
regleringsbrevet för 2021 fick ISF i uppdrag att genomföra en förstudie om
löneväxling. Utifrån resultatet av förstudien är regeringens bedömning att det
finns möjligheter för ISF att genomföra en fördjupad studie vad gäller
löneväxling till tjänstepension.

Syftet med uppdraget är att ge regeringen ytterligare kunskap och underlag
om de grupper av anställda som löneväxlar respektive inte löneväxlar till
tjänstepension och vad som utmärker dem.

ISF ska redovisa sitt uppdrag till Regeringskansliet (Socialdepartementet)
senast den 31 mars 2022.

https://www.regeringen.se/


Regeringen föreslår åtgärder för
ett starkare samhälle för alla
Publicerad 16 september 2021

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022
flera satsningar för att stärka tryggheten för de personer
som har störst behov av samhällets stöd i vardagen.
Regeringen föreslår höjd garantinivå samt höjt
bostadstillägg i sjukersättningen och
aktivitetsersättningen. Underhållsstödet för
ensamstående föräldrar till barn som är 7 till 10 år
föreslås höjas. Även åtgärder för stärkt rätt till assistans
föreslås i budgeten för 2022.

Stärkt ekonomi för personer med sjuk- och
aktivitetsersättning

Regeringen anser att den ekonomiska tryggheten för personer med
sjukersättning eller aktivitetsersättning behöver stärkas. Det är en grupp som
halkat efter ekonomiskt och som många gånger lever med knappa
ekonomiska marginaler.

Regeringen föreslår därför höjd garantinivå i sjukersättningen och
aktivitetsersättningen från och med den 1 januari 2022. Den som har hel
garantiersättning och har fyllt 30 år får idag 10 036 kronor före skatt i
månaden i sjukersättning. Förslaget innebär att personer med hel
sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning får drygt 1
000 kronor mer i garantiersättning per månad. Garantinivån höjs med 0,25
prisbasbelopp. Utgifterna för statens budget beräknas öka med drygt 1,5
miljarder kronor per år.

Regeringen föreslår också höjt bostadstillägg för personer med sjukersättning

https://www.regeringen.se/


och aktivitetsersättning. Många personer med sjukersättning eller
aktivitetsersättning har fått höjda boendekostnader som bostadstillägget inte
har anpassats till. Bostadskostnadstaket höjs till 7 500 kr för ogifta och 3 750
kronor för gifta och samboende. Därmed blir bostadskostnadstaket i
bostadstillägget detsamma för personer med sjukersättning eller
aktivitetsersättning som för pensionärer. Utgifterna för statens budget
beräknas öka med 550 miljoner kronor på helårsbasis.

Höjt underhållstöd för barn 7–10 år

Underhållsstödsbeloppen är fastställda i lag och är inte knutna till
prisutvecklingen i samhället. Dagens underhållsstöd till barn 7–10 år täcker
inte fullt ut hälften av normalkostnaden för barn i den åldersgruppen efter att
hänsyn har tagits till barnbidrag. För att stärka inkomsten för ensamstående
föräldrar föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2022 att det belopp
som lämnas i fullt underhållsstöd till barn som är 7–10 år höjs med 150
kronor per månad. Det innebär att underhållsstödet uppgår till samma belopp
som för barn i åldersgruppen 11–14 år, dvs. 1 823 kronor per månad. En
höjning av underhållsstödet kommer särskilt ensamstående kvinnor med barn
till del.

Det föreslås vidare att den bidragsskyldiga förälderns betalningsbelopp ska
omprövas när ett högre underhållsstöd ska lämnas till ett barn med anledning
av att barnet har fyllt 7 år i stället för 11 år.

Det högre beloppet kommer att betalas ut för första gången i juli och avser
underhållsstöd för augusti månad. Höjningen beräknas kosta 35 miljoner
kronor år 2022, därefter 70 miljoner kronor årligen.

Stärkt rätt till assistans 

De senaste åren har det skett en utveckling i rättspraxis som lett till att vissa
personer inte får assistans trots att de omfattas av lagen och till följd av stora
och varaktiga funktionsnedsättningar har mycket omfattande stödbehov.
Den här utvecklingen har skett utan inblandning av riksdag eller regering.

Regeringen avser nu att ta fram förslag där rätten till assistans för det som
tidigare kallats tillsyn ska stärkas. Fler barn ska också få rätt till personlig
assistans genom att det så kallade föräldraansvaret smalnas av och görs mer
rättssäkert. Därutöver ska patientsäkerheten vid sjukvårdande insatser
säkras.



Reformerna kommer att bygga på de förslag som lämnades i betänkandet
Stärkt rätt till personlig assistans - Ökad rättssäkerhet för barn, fler
grundläggande behov och tryggare sjukvårdande insatser. Enligt
utredningens beräkningar kommer ytterligare cirka 2000 personer, varav
ungefär 800 barn, få rätt till assistans till följd av dessa reformer. Genom att
förslagen i utredningen nu genomförs så återupprättas intentionerna med
LSS-lagstiftningen.

Utredningen föreslår att reformerna ska träda ikraft 2023. Kostnaderna har
beräknats uppgå till 712 miljoner för 2023 och till 3,56 miljarder per år när
reformerna fått full effekt. Försäkringskassan föreslås få utökade medel för
att hantera det ökade antalet ärenden. Regeringens avsikt är att genomföra
reformerna i linje med utredningens förslag.

Försäkringskassan kommer att få ett höjt förvaltningsanslag med 18,8
miljoner 2023 och 86 miljoner när reformerna fått fullt genomslag för att
hantera det ökade antalet ärenden.

Uppdrag att utreda frågan om Nationellt
kompetenscentrum för kunskap om intellektuell
funktionsnedsättning och autism

Socialstyrelsen bedömer i rapporten om Kompetens i LSS-boenden (2021)
att det i verksamheterna finns ett behov av att stärka kompetensen om
intellektuell funktionsnedsättning och autism. Regeringen avser därför att
återkomma med ett myndighetsuppdrag för att utreda förutsättningarna för
ett nationellt kompetenscentrum och hur det i så fall kan organiseras.

Ökade medel till Försäkringskassan för införande av
nya bestämmelser inom sjukförsäkringen

Försäkringskassan kommer att få ökade resurser för att hantera
förstärkningar inom sjukförsäkringens områden, bland annat för
administrativa kostnader som beräknas öka till följd av förslagen. Därför
föreslår regeringen att Försäkringskassan tillförs 45 miljoner kronor 2022.
Från och med 2023 beräknas anslaget öka med 9 miljoner kronor för detta
ändamål.



Pressträff med Märta Stenevi,
Ardalan Shekarabi och Lena
Hallengren
Publicerad 15 september 2021 Uppdaterad 15 september 2021

Torsdag den 16 september kl. 08.15 håller
jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi,
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi och
socialminister Lena Hallengren en digital pressträff för
att presentera budgetnyheter.

Tid: 

https://www.regeringen.se/


Regeringen föreslår åtgärder för
ökad trygghet i sjukförsäkringen
Publicerad 08 september 2021

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen flera
åtgärder för att förstärka sjukförsäkringen. Bland annat
föreslås att taket i sjukpenningen höjs från 8 till 10
prisbasbelopp från den 1 januari 2022 samt ökad
flexibilitet i sjukförsäkringen vid dag 365. Regeringen
föreslår även en mer flexibel förläggning av arbetstiden
vid deltidssjukskrivning, ökad trygghet för den som
kallas in att arbeta vid behov, samt en förändrad
arbetsförmågeprövning vid 62 års ålder.
– Med de här förslagen tar vi ytterligare ett steg att stärka sjukförsäkringen
och öka tryggheten när du blir sjuk och inte kan arbeta, säger
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Höjt tak i sjukpenningen

För att förstärka försäkringsskyddet föreslår regeringen att inkomsttaket i
sjukförsäkringen höjs från 8 till 10 prisbasbelopp från och med den 1 januari
2022. De förmåner som enligt regeringens mening bör omfattas av höjningen
är sjukpenning, rehabiliteringspenning, närståendepenning,
smittbärarpenning och ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön.
Utgifterna för statens budget beräknas öka med 2,6 miljarder kronor på
helårsbasis. 143 000 kvinnor och 103 000 män berörs av det höjda taket och
får därigenom en höjd dagersättning. I genomsnitt ökar sjukpenningen för de
personer som berörs med ca 9 200 kronor per år.

Ökad flexibilitet vid prövning vid dag 365 i
sjukpenningen
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Regeringen vill öka möjligheterna för personer som har behov av en längre
tids vård, behandling och rehabilitering att kunna återgå till sitt ordinarie
arbete. Regeringen föreslår därför att en person ska kunna få sjukpenning
även efter dag 365 i rehabiliteringskedjan om det är tydligt att personen kan
återgå till sitt arbete innan 550 dagar i sjukskrivningen. Förslaget är i enlighet
med det förslag som lämnades i betänkandet En trygg sjukförsäkring med
människan i centrum (SOU 2020:06).

Denna lagändring föreslås träda i kraft den 1 februari 2022. Kostnaden i
form av ökade sjukpenningutgifter beräknas uppgå till 120 miljoner kronor år
2022.

Mer flexibel förläggning av arbetstid vid
deltidssjukskrivning

Regeringen vill skapa bättre möjligheter för den som kan arbeta deltid under
sin sjukskrivning att göra det. Regeringen föreslår därför förbättrade
möjligheter att bevilja sjukpenning på deltid utifrån en annan förläggning av
arbetstiden än att arbetstiden minskas med lika mycket varje dag, om en
sådan förläggning inte försämrar möjligheterna till återgång i arbete. Kravet
på att arbetstidens förläggning ska vara medicinskt motiverad tas bort.
Förslaget grundar sig på förslaget om deltidssjukskrivna som lämnas i
betänkandet En sjukförsäkring anpassad efter individen (2020:26).

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2022 och förslaget beräknas
inte medföra någon kostnad.

Ökad trygghet för den som kallas in att arbeta vid
behov

Regeringen vill förbättra tryggheten vid sjukdom för personer med svag
förankring på arbetsmarknaden. Regeringen föreslår att prövningen av
arbetsförmågan för den som kallas in att arbeta vid behov ska göras mot det
arbete individen kallas in för att utföra till och med dag 90 i sjukperioden.
Förslaget är i enlighet med det förslag som lämnades i utredning om En
sjukförsäkring anpassad efter individen (2020:26).

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2022 och kostnaden i form
av ökade sjukpenningutgifter beräknas uppgå till 132 miljoner kronor år
2022. Försäkringskassan föreslås tilldelas 17 miljoner för de kostnader som
förslaget medför för myndigheten.



Förändrad arbetsförmågeprövning från 62 års ålder
för sjukpenning

Regeringen föreslår att personer som har begränsad tid kvar av arbetslivet
ska undantas från bedömningen mot normalt förekommande arbete. I stället
ska dessa personer fr.o.m. dag 181 i sjukperioden få sin arbetsförmåga
bedömd mot arbete hos den befintliga arbetsgivaren. Förslaget gäller
personer med anställning som uppnått den ålder då inkomstpension tidigast
kan lämnas. Idag är den åldern 62 år. Förslaget är i enlighet med det som
föreslogs av utredningen om En trygg sjukförsäkring med människan i
centrum (SOU 2020:06).

Syftet med förslaget är att undvika att människor i nära anslutning till
pensionsåldern hänvisas till att ställa om till nytt jobb, en omställning som
kan vara både lång och osäker. Den som har viss arbetsförmåga ska kunna
fortsätta med sin anställning på deltid. Bestämmelserna föreslås träda i kraft
den 1 februari 2022. Kostnaden för förslaget i form av ökade
sjukpenningutgifter beräknas uppgå till 70 miljoner kronor år 2022.



Digital pressträff med
statsministern 8 september 2021
Publicerad 08 september 2021 Uppdaterad 08 september 2021

Onsdagen den 8 september håller statsminister Stefan
Löfven en digital pressträff tillsammans med
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi och LO:s
ordförande Susanna Gideonsson.

Tid: 8 september 2021 kl. 15.00
Plats: Digital pressträff. Pressträffen webbsänds på regeringen.se och på
Regeringskansliets Youtube.

https://www.regeringen.se/


Regeringen inrättar kansli för
hållbart arbetsliv
Publicerad 02 september 2021 Uppdaterad 02 september 2021

Regeringen vill förbättra möjligheterna för ett längre och
hållbart arbetsliv och inrättar därför ett kansli för ett
hållbart arbetsliv. Kansliet inrättas på Regeringskansliet
och kommer att ledas av Lars Stjernkvist. Kansliet ska
bland annat identifiera behov och föreslå åtgärder för ett
hållbart arbetsliv.
- Människor som har arbetat ett helt yrkesliv med tunga och krävande
arbeten slits ut psykiskt och fysiskt. För många är det inte realistiskt att idag
arbeta högre upp i åldrarna. Alla ska orka, vilja och kunna jobba ett helt
yrkesliv. Ett långt och uthålligt arbetsliv byggs under hela det
yrkesverksamma livet och därför är det viktigt med tidiga åtgärder, säger
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Medellivslängden ökar kontinuerligt och mer än vad som tidigare har
prognosticerats. Det betyder att pensionen ska räcka fler år vilket ger en allt
lägre årlig pensionsnivå. För att upprätthålla välfärden är det därför av stor
betydelse att arbetslivet förlängs i takt med den ökande livslängden. Studier
visar tydligt att den genomsnittliga fysiska och mentala kapaciteten hos
dagens 65-åringar är bättre än vad den var för 30 år sedan. Det gäller dock
inte alla. För vissa yrkesgrupper med krävande arbeten kan det vara svårt att
förlänga arbetslivet.

Regeringen inrättar nu ett kansli för ett hållbart arbetsliv. Kansliets arbete
kommer i stor utsträckning handla om att identifiera behov, föreslå åtgärder,
samråda och samordna så att åtgärder och politik för ett hållbart arbetsliv blir
en helhet. Arbetet kommer att ske samordnat inom Regeringskansliet och i
nära dialog med arbetsmarknadens parter.

En styrgrupp bestående av statssekreterare från Socialdepartementet,
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Arbetsmarknadsdepartementet, Utbildningsdepartementet,
Näringsdepartementet och Finansdepartementet inrättas för löpande
avstämning av inriktningen för kansliets verksamhet och för att åstadkomma
en bred förankring av arbetet i Regeringskansliet och för att underlätta ett
helhetsperspektiv. Kansliet inrättas organisatoriskt på Socialdepartementet
och kommer att ledas av Lars Stjernkvist.

Uppdraget ska delredovisa till Regeringskansliet senast 31 maj 2022 där
prioriterade områden för förslag presenteras, samt vid de tillfällen och på det
sätt som bestäms i dialog mellan kansli och styrgrupp. Slutredovisning sker
till Regeringskansliet den 31 augusti 2024. 



Regeringen föreslår åtgärder för
ökad trygghet för äldre
Publicerad 02 september 2021

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2022
flera åtgärder för att stärka tryggheten för äldre. En ny
trygghetspension föreslås för dem som slitit ut sig i
arbetslivet och närmar sig pensionen. Regeringen
föreslår också att bostadstillägget för pensionärer ska
höjas.
- Trygga pensioner är en grundbult i det svenska välfärdssamhället. I
budgeten för 2022 tar vi flera viktiga steg för ökad trygghet för såväl
blivande som nuvarande pensionärer. Vi föreslår en trygghetspension för
dem som slitit ut sig i arbetslivet och inte orkar till pensionen. Dessutom
föreslår vi höjt bostadstillägg för pensionärer, säger socialförsäkringsminister
Ardalan Shekarabi.

En ny trygghetspension

Regeringen avsätter medel för att införa en särskild trygghetspension inom
ramen för sjukersättningen. Förslaget innebär särskilda regler för äldre i
sjukersättningen. Gällande regelverk för rätten till sjukersättning tar ingen
hänsyn till ålder, vilket innebär att en 64-åring bedöms på samma sätt som en
34-åring. Detta innebär att många personer som får avslag på sin ansökan om
sjukersättning i stället tar ut sin ålderspension i förtid, vilket leder till en
livsvarigt lägre pension. Särskilda regler föreslås därför införas för försäkrade
som har som mest fem år kvar tills de uppnår den ålder då de inte längre kan
få sjukersättning utbetald. I dag är denna ålder 60 år. Detta med
utgångspunkt i det förslag som har lämnats av Utredningen om sjuk- och
aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering (S 2020:04).
Arbetsförmågan ska bedömas mot arbeten den försäkrade har erfarenhet av
eller andra lämpliga arbeten som finns tillgängliga.

https://www.regeringen.se/


Förslaget beräknas på sikt öka utgifterna för sjukersättningen med ca 1
miljard kronor per år, samtidigt som utgifterna för sjukpenning och
arbetslöshetsersättning beräknas minska. Totalt sett beräknas statens utgifter
därför öka i mindre utsträckning till följd av förslaget. För 2022 beräknas
utgifterna inklusive statlig ålderspensionsavgift öka med 7 miljoner kronor.
Förslaget planeras träda i kraft 1 juli 2022.

Höjt bostadstillägg för pensionärer

För att förbättra ekonomin för de pensionärer som har det tuffast föreslår
regeringen även att bostadstillägget höjs från och med den 1 januari 2022.
Dels föreslås konsumtionsstödet i bostadstillägget höjas med 200 kronor för
ogifta och 100 kronor för gifta, dels föreslås att bostadskostnadstaket, det vill
säga den maximala bostadskostnad som kan beaktas vid beräkning av
bostadstillägg, höjs från 7 000 till 7 500 kronor per månad. För höjningen av
bostadstillägget tillför regeringen 1 022 miljoner kronor i budgeten för 2022.

För de som har en bostadskostnad under 7 000 kronor per månad innebär
regeringens förslag att bostadstillägget ökar med 200 kronor per månad. Som
mest innebär förslagen en ökning av bostadstillägget om 450 kronor per
månad. Detta gäller för dem med en bostadskostnad på 7500 kronor eller
mer per månad.

Pensionsmyndigheten föreslås även tillföras 7 miljoner kronor 2022 och 2
miljoner kronor årligen från och med 2023 för att administrera
bostadstillägget för pensionärer.



Digital pressträff med Ardalan
Shekarabi 2 september
Publicerad 01 september 2021

Torsdag den 2 september kl. 08.15 håller
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi en digital
pressträff för att presentera budgetnyheter.

Tid: 2 september 2021 kl. 08.15
Plats: Digital pressträff. Pressträffen webbsänds på regeringen.se och på
Regeringskansliets Youtube.

https://www.regeringen.se/


Regeringen förordnar nya
ledamöter till
Pensionsmyndighetens styrelse
Publicerad 26 augusti 2021 Uppdaterad 26 augusti 2021

Regeringen har idag fattat beslut om att förordna fyra
nya ledamöter till styrelsen för Pensionsmyndigheten.
Regeringen förordnar tidigare statsrådet Sven-Erik Bucht, civilekonomen
och vd:n Golnaz Hashemzadeh Bonde, hovrättsrådet och tidigare professorn
i rättsvetenskap Tom Madell och statsvetaren och tidigare kommunalrådet
Wendla Thorstensson till styrelsen för Pensionsmyndigheten. Samtliga
förordnanden gäller från den 1 september 2021 till och med den 31 augusti
2024.

Pensionsmyndigheten leds av en styrelse som består av högst nio ledamöter.
Styrelseordförande är Ingrid Burman. I styrelsen ingår även Daniel Barr,
generaldirektör, Anita Johansson, ledamot, Marcus Karlsson, ledamot och
Eva Vestin, ledamot.
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Utredare föreslår nya regler i
sjukersättningen och
aktivitetsersättningen
Publicerad 20 augusti 2021 Uppdaterad 20 augusti 2021

Regeringen och socialförsäkringsminister Ardalan
Shekarabi har tagit emot ett betänkande från
Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt
förmåner vid rehabilitering (S 2020:04). Förslagen
syftar till att förbättra sjuk- och aktivitetsersättningen.
Bland annat föreslås särskilda regler för äldre som
närmar sig pensionsåldern.
– Trygghet vid sjukdom är en central del av vår välfärd. Det kräver att vi ser
över dagens regelverk. Det finns goda skäl att se över inte minst kraven i
sjukersättningen för äldre, som närmar sig pensionen och är utslitna efter ett
hårt arbetsliv. Jag ser fram emot att ingående ta del av utredningens förslag
och arbeta vidare med dessa i Regeringskansliet, säger
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Utredningen föreslår en förändring av rätten till sjukersättning för försäkrade
som har som mest fem år kvar tills de uppnår den ålder då de inte längre kan
få sjukersättning utbetald. I dag är denna ålder 60 år. Arbetsförmågan för
dessa personer föreslås endast bedömas mot arbeten i yrken som de har
erfarenhet av, samt andra lämpliga arbeten som är tillgängliga, inte mot alla
arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.

Vidare föreslår utredningen bland annat att rätten till sjuk- och
aktivitetsersättning ska bedömas mot samma arbetsmarknadsbegrepp som
gäller för rätten till sjukpenning. Enligt utredningen minskar det risken för att
personer blir kvar i sjukpenningsystemet trots att det inte finns fler åtgärder
att ta till för att dessa ska kunna få en förbättrad arbetsförmåga.
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I utredningens uppdrag har även ingått att se över befintliga förmåner vid
rehabilitering. Utredningen föreslår att förmånen ”förebyggande
sjukpenning” ska ersättas med en ny förmån kallad ”preventionsersättning”.
Denna ersättning ska omfatta fler typer av insatser än dagens förmån. Syftet
är att fler ska få förebyggande insatser för att förhindra sjukskrivning.
Utredningen föreslår även att Försäkringskassan ska vara skyldig att inom 60
dagar ha klarlagt den försäkrades behov av rehabilitering.

Dessutom föreslås att prövotiden för studier förlängs från 6 till 12 månader
för personer med aktivitetsersättning



Ardalan Shekarabi tar emot
utredning om sjuk- och
aktivitetsersättningen
Publicerad 20 augusti 2021 Uppdaterad 20 augusti 2021

Fredagen den 20 augusti kl. 09.00 överlämnar
Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt
förmåner vid rehabilitering sitt betänkande till
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.
Utredningen har bland annat haft i uppdrag att se över
kraven för att beviljas sjukersättning för äldre personer i
förvärvsarbetande ålder. I samband med
överlämnandet hålls en pressträff där regeringens
särskilda utredare Samuel Engblom presenterar
utredningens förslag.

Tid: 20 augusti 2021 kl. 09.00
Plats: Digital pressträff. Pressträffen webbsänds på regeringen.se och på
Regeringskansliets Youtube.
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Sveriges nya regering
Publicerad 09 juli 2021

I dag anmälde statsminister Stefan Löfven i riksdagen
de statsråd som ingår i regeringen. Regeringsskiftet
äger rum vid en konselj på slottet under ledning av H.M.
Konungen. Konseljen inleds klockan 14.15.
Sveriges nya regering består av statsministern och 21 statsråd.

Statsrådsberedningen 

Statsminister

Stefan Löfven

EU-minister

Hans Dahlgren

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknadsminister

Eva Nordmark

Jämställdhets- och bostadsminister med ansvar för
stadsutveckling och arbetet mot segregation och
diskriminering

Märta Stenevi

Finansdepartementet
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Finansminister

Magdalena Andersson

Civilminister

Lena Micko

Finansmarknadsminister och biträdande finansminister

Åsa Lindhagen

Försvarsdepartementet

Försvarsminister

Peter Hultqvist

Infrastrukturdepartementet

Infrastrukturminister

Tomas Eneroth

Energi- och digitaliseringsminister

Anders Ygeman

Justitiedepartementet

Justitie- och migrationsminister

Morgan Johansson

Inrikesminister

Mikael Damberg

Kulturdepartementet



Kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för
idrottsfrågorna

Amanda Lind

Miljödepartementet

Miljö- och klimatminister samt vice statsminister

Per Bolund

Näringsdepartementet

Näringsminister

Ibrahim Baylan

Socialdepartementet

Socialminister

Lena Hallengren

Socialförsäkringsminister

Ardalan Shekarabi

Utbildningsdepartementet

Utbildningsminister

Anna Ekström

Minister för högre utbildning och forskning

Matilda Ernkrans

Utrikesdepartementet



Utrikesminister

Ann Linde

Minister för internationellt utvecklingssamarbete

Per Olsson Fridh

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för
nordiska frågor

Anna Hallberg



Regeringen har beslutat om
förlängningar av åtgärder inom
socialförsäkringen med anledning
av covid-19
Publicerad 23 juni 2021

Regeringen har beslutat att förlänga flera åtgärder inom
socialförsäkringen med anledning av covid-19. Det
gäller ersättning för karensavdrag för anställda,
ersättning till egenföretagare för de första 14
karensdagarna, ersättning till riskgrupper och vissa
anhöriga till riskgrupper, läkarintygsfri tid samt
ersättning till företag för höga sjuklönekostnader. Beslut
om förlängning av åtgärder inom socialförsäkringen
med anledning av covid-19 är en följd av den extra
ändringsbudget som beslutades av riksdagen den 23
juni samt vårändringsbudgeten för 2021, som
beslutades av riksdagen den 16 juni.

Ersättning för karensavdrag (karensdag)

Regeringen har beslutat att förlänga ersättningen för karensavdrag och
ersättningen till egenföretagare för de 14 första karensdagarna. Åtgärden
gäller till och med den 30 september 2021.  

Ersättning till riskgrupper samt ersättning när skola
eller förskola stänger

Regeringen har beslutat att förlänga möjligheten till ersättning för vissa
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riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper. Regeringen har även beslutat
att förlänga möjligheten till ersättning för föräldrar till vissa nyligen allvarligt
sjuka barn samt möjligheten till ersättning till föräldrar när skola eller
förskola stänger.

De åtgärder som har förlängts är:

Viss sjukpenning i förebyggande syfte till vissa riskgrupper
Viss smittbärarpenning till vissa anhöriga till riskgrupper
Viss förebyggande tillfällig föräldrapenning till föräldrar till vissa nyligen
allvarligt sjuka barn
Viss tillfällig föräldrapenning när skola eller förskola stänger

Åtgärderna gäller till och med den 30 september 2021.

Läkarintygsfri tid till och med dag 14

Regeringen har beslutat att förlänga det slopade kravet på läkarintyg under
de första 14 dagarna för alla sjukskrivna. Åtgärden gäller till och med den 30
september 2021.

Kompensation till arbetsgivare för den del av
sjuklönekostnaden som överstiger det normala

Regeringen har beslutat att förlänga kompensationen till arbetsgivare för den
del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala. Åtgärden gäller till och
med den 30 september 2021.

Undantag i sjukförsäkringen förlängs vid inställd vård
eller rehabilitering

Regeringen har beslutat att förlänga bestämmelsen om att det ska vara
möjligt att göra undantag från prövningen mot normalt förekommande arbete
i sjukpenningen vid inställd vård eller rehabilitering dag 180 och 365.

Bestämmelsen gäller sedan tidigare fram till 30 juni 2021. Bestämmelsen
förlängs nu till den 31 december 2021 efter att riksdagen den 16 juni beslutat
om regeringens vårändringsbudget.

 



Förslag om införande av
familjeveckan
Publicerad 18 juni 2021 Uppdaterad 18 juni 2021

Regeringen har i dag beslutat att överlämna en remiss
till Lagrådet med förslag om att påbörja införandet av en
familjevecka. Syftet med familjeveckan är att underlätta
för förvärvsarbetande föräldrar att kombinera arbetsliv
och familjeliv. Förslaget bygger på en
överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och
Liberalerna.
Med familjeveckan vill regeringen underlätta för föräldrar som
förvärvsarbetar att kombinera arbetsliv och familjeliv, samt ge föräldrar till
något äldre barn bättre möjligheter att vara lediga tillsammans med barnen
under t.ex. lov och studiedagar. Familjeveckan kan därutöver bidra till att
skapa en ökad jämlikhet mellan arbetande föräldrar, för vilka arbetsvillkor
och möjlighet till flexibilitet kan variera kraftigt.

I lagrådsremissen lämnas förslag till en ny förmån för föräldrar som har barn
som är mellan fyra och sexton år gamla. Förmånen föreslås kunna lämnas
när en förälder avstår från förvärvsarbete för att ta hand om sitt barn under
en dag när det är lov, terminsuppehåll eller studiedag för personalen, eller för
att delta i ett utvecklingssamtal om barnet.

Förmånen föreslås beräknas på samma sätt som tillfällig föräldrapenning och
ska lämnas under högst tre dagar per år till en förälder som har gemensam
vårdnad om samtliga sina barn och under högst sex dagar per år till en
förälder som har ensam vårdnad om barn.

Den exakta utformningen av reformen är beroende av de förhandlingar som
förs i det slutgiltiga arbetet med budgetpropositionen för 2022.
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Lagändringarna föreslås träda i kraft den 4 april 2022.



Förslag om skärpta krav vid
spelreklam går ut på remiss
Publicerad 14 juni 2021

En promemoria med förslag om införande av ett krav på
särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel har i dag
skickats ut på remiss. Förslaget syftar till att stärka
konsumentskyddet på spelområdet.
I spellagen finns ett krav på att marknadsföringen av spel till konsumenter
ska vara måttfull. I en promemoria föreslås nu att måttfullhetskravet ska
ändras till ett krav på särskild måttfullhet, i likhet med vad som gäller vid
marknadsföring av alkohol.

- Spelberoende är ett folkhälsoproblem och innebär allvarliga konsekvenser
för människors ekonomi och hälsa. Nu har vi fått en tydlig signal från flera
tunga myndigheter som gör bedömningen att ett krav på särskild måttfullhet
vid marknadsföring av spel bör införas för att öka konsumentskyddet. Därför
har en promemoria med förslag på skärpta krav för spelreklam tagits fram,
säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Det i promemorian förslagna kravet på särskild måttfullhet ställer högre krav
på ansvarsfull och försiktig utformning av marknadsföring av spel än det
nuvarande måttfullhetskravet. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli
2022.

Sista dagen att svara på remissen är den 14 oktober 2021.
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Uppdrag till Försäkringskassan för
att förbereda införandet av
familjeveckan
Publicerad 11 juni 2021

Regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att
förbereda införandet av familjeveckan.
Försäkringskassan får uppdraget för att de i tid ska
kunna starta utvecklingen av it-system för
handläggning, vilket kräver flera månaders
utvecklingsarbete innan ett förslag kan träda i kraft.
- Det här är ett viktigt steg för att förbereda införandet av familjeveckan,
säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Uppdraget handlar bland annat om att utveckla ett it-system som möjliggör
automatiserad handläggning. Myndigheten behöver även förbereda sig på
andra sätt eftersom en helt ny förmån införs som kommer innebära många
beslut och utbetalningar.

Försäkringskassan ska slutredovisa uppdraget senast den 31 mars 2022.

Familjeveckan ska underlätta för förvärvsarbetande föräldrar att kombinera
arbetsliv och familjeliv, förbättra förutsättningarna för föräldrar att
förvärvsarbeta, främja minskat deltidsarbete samt ge föräldrar till något äldre
barn bättre möjligheter att i vissa situationer vara lediga tillsammans med
barnen.
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Regeringen tillsätter utredning för
att bekämpa bidragsbrott mot
välfärdssystemen
Publicerad 03 juni 2021 Uppdaterad 03 juni 2021

Regeringen tillsätter idag en utredning som ska se över
möjligheterna att stärka arbetet med att bekämpa
bidragsbrott mot Försäkringskassan,
Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden,
Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.
– Den organiserade brottsligheten, bidragsbrott mot välfärden och felaktiga
utbetalningar hotar förtroendet för systemet som helhet. Rätt person ska ha
rätt ersättning och stöd från våra trygghetssystem, säger
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Utredningen ska se över och lämna förslag om hur förmågan att förebygga
och bekämpa bidragsbrott mot de utbetalande myndigheterna kan stärkas.
Utredningen ska bland annat

kartlägga behov och identifiera förbättringsområden för effektiv
hantering av bidragsbrott.
analysera och redogöra för hur samverkan mellan myndigheter bör
utformas i arbetet med att förebygga och utreda bidragsbrott.
analysera hur förmågan att förebygga och bekämpa bidragsbrott mot de
utbetalande myndigheterna kan stärkas.
lämna förslag om ett administrativt sanktionssystem för vissa
bidragsbrott.

Regeringen har sedan tidigare vidtagit flera åtgärder för att förhindra
missbruk av välfärdssystemen. I budgetpropositionen för 2021 beslutades
bland annat om ett övergripande mål om att andelen felaktiga utbetalningar
från välfärdssystemen ska minska och myndigheterna fick ett extra tillskott
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för arbetet med att förhindra felaktiga utbetalningar och välfärdsbrottslighet.

Försäkringskassan är den största utbetalande myndigheten och en majoritet
av anmälningarna om brott mot välfärden kommer från Försäkringskassan.
Utredningens delredovisning kommer därför att fokusera på
Försäkringskassan. Utredningen ska delredovisas senast den 15 juni 2022.
Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 31 augusti
2023.

Regeringen förordnar Amir Rostami som särskild utredare. Amir Rostami är
polis samt doktor i sociologi och docent i kriminologi. Han forskar inom
kriminologi och är bland annat knuten till Institutet för framtidsstudier sedan
2011. Hans forskning har ett särskilt fokus på att förstå och bekämpa
organiserad brottslighet, gängbrottslighet och våldsbejakande extremism.



Ardalan Shekarabi håller pressträff
om välfärdsbrottslighet
Publicerad 03 juni 2021 Uppdaterad 03 juni 2021

Idag den 3 juni kl.13.00 bjuder socialförsäkringsminister
Ardalan Shekarabi in till digital pressträff om
bekämpning av välfärdsbrottslighet.

Tid: 3 juni 2021 kl. 13.00
Plats: Digital pressträff. Pressträffen webbsänds på regeringen.se och på
Regeringskansliets Youtube.
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VAB-utredningen överlämnar
delbetänkande
Publicerad 01 juni 2021 Uppdaterad 01 juni 2021

VAB-utredningen har idag överlämnat ett
delbetänkande till socialförsäkringsminister Ardalan
Shekarabi som rör rätten till tillfällig föräldrapenning när
föräldrar medverkar vid introduktion kring barnets vård-
eller behandlingsbehov i skola eller förskola.
– Det är viktigt att skapa trygghet för kroniskt sjuka barn och deras föräldrar
när de behöver stödja exempelvis skolpersonal i barnets egenvård. Jag ser
fram emot att ingående ta del av utredarens förslag, säger
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Utredningen föreslår att föräldrar till barn under 12 år ska få rätt till tillfällig
föräldrapenning i de fall föräldern behöver avstå från förvärvsarbete för att
närvara med barnet i till exempel skola eller förskola för att medverka vid en
introduktion till barnets behov av hjälp med vård- eller behandlingsåtgärder.

Utredningen föreslår också att rätt till tillfällig föräldrapenning i motsvarande
situation ska finnas för barn som har fyllt 12 år men inte 16 år och som är i
behov av särskild vård eller tillsyn.

https://www.regeringen.se/


Utredningstiden förlängs för
utredning om matchfixning och
olicensierad spelverksamhet
Publicerad 31 maj 2021 Uppdaterad 31 maj 2021

I november 2020 fick en utredare i uppdrag att stärka
arbetet mot matchfixning och olicensierad
spelverksamhet. Nu förlängs utredningstiden. Samtidigt
får utredningen ytterligare ett uppdrag att se över
behovet av justerade regler vid överträdelser av
penningtvättslagen.
Utredningen om åtgärder för att stärka arbetet mot matchfixning och
olicensierad spelverksamhet påbörjades i december förra året och leds av
Gunnar Larsson, generaldirektör för Kammarkollegiet. Enligt
uppdragsbeskrivningen ska uppdraget redovisas senast den 30 juni 2021.
Utredningstiden för uppdraget förlängs nu till den 30 september 2021.

- Den aktuella utredningen ska föreslå lösningar för att möjliggöra en effektiv
tillsyn av illegalt spel och stärka arbetet mot matchfixning. Dessa frågor är
av stor vikt för en hållbar spelmarknad. Det är därför viktigt att utredaren får
tillräckligt med tid att ta fram väl genomarbetade förslag, säger
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Utöver frågorna om illegalt spel och matchfixning ges utredningen nu även i
uppdrag att överväga behovet av justerade regler om sanktionsavgift vid
licenshavares överträdelser av lagen (2017:630) om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). Bakgrunden
till det utvidgade uppdraget är att Spelinspektionen meddelat att de ser
behov av en höjning av den sanktionsavgift som ett spelbolag kan bli skyldigt
att betala vid överträdelser av penningtvättslagen.
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Socialförsäkringsavtal mellan
Sverige och Japan
Publicerad 27 maj 2021 Uppdaterad 27 maj 2021

Regeringen vill öka tryggheten i fråga om pensioner för
personer som arbetar i både Sverige och Japan, minska
byråkratin för svenska företag och underlätta för
familjemedlemmar. Det är något av innehållet i det avtal
om social trygghet som Sverige och Japan har enats
om. Avtalet samordnar de svenska och japanska
allmänna systemen för ålders- och efterlevandepension
samt sjuk- och aktivitetsersättning och ska nu lämnas i
en proposition till riksdagen.
– Japan är en av våra största handelspartners utanför EU. Med avtalet vill vi
öka tryggheten för anställda och familjemedlemmar som bor och arbetar i
Japan. Avtalet kommer även att underlätta för svenska företag som gör
affärer med Japan, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Bland annat kommer avtalet att underlätta för svenskar som arbetar i Japan
att kvalificera sig för japansk pension och därmed också kunna få japansk
pension utbetald om de flyttar hem och bosätter sig i Sverige. Som det är nu
behöver en anställd arbeta och betala pensionsavgifter under minst 10 år i
Japan för att få japansk pension utbetald i Sverige

Enligt det nya avtalet omfattas utsända arbetstagare och dess medföljande
familjemedlemmar av hemlandets lagstiftning i upp till fem år för de aktuella
förmånerna ålders- och efterlevandepension samt sjuk- och
aktivitetsersättning.  

För svenska företag innebär det mindre byråkrati och det underlättar
rörligheten mellan länderna när den utsända arbetstagaren omfattas av
hemlandets socialförsäkring och arbetsgivaren betalar de sociala avgifter
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som berörs av avtalet i hemlandet. För familjemedlemmar underlättar det
också när hela familjen omfattas av samma socialförsäkringssystem. 

Sverige och Japan har sedan flera år förhandlat om ett avtal om social
trygghet. Den 11 april 2019 undertecknades avtalet. Regeringen överlämnar
nu en proposition till riksdagen med förslag om att godkänna avtalet.



Förordning om riktålder för
pension beslutad
Publicerad 27 maj 2021 Uppdaterad 27 maj 2021

Idag har regeringen beslutat om en förordning som
fastställer riktåldern för pension för 2027 till 67 år.
Pensionsgruppen har enats om att arbetslivet måste bli mer hållbart och
successivt förlängas i takt med att medellivslängden ökar.

Pensionsgruppens överenskommelse innebär att ett antal åldersgränser i
pensionssystemet och angränsande trygghetssystem ska justeras, och att en
så kallad riktålder för pension på sikt ska styra de pensionsrelaterade
åldersgränserna.

Riktåldern ska fastställas årligen och sex år innan den aktuella riktåldern
tillämpas. I dag beslutade regeringen om en förordning som fastställer
riktåldern för år 2027 till 67 år.

Förordningen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.
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Regeringen har beslutat om en
proposition med förslag på
ändrade regler inom
underhållsstödet
Publicerad 27 maj 2021 Uppdaterad 27 maj 2021

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag
som bland annat bedöms stärka tryggheten i situationer
där kontakt mellan föräldrar bör undvikas. Förslaget
lämnas nu till riksdagen.
Regeringen har beslutat om en proposition med förslag om lagändringar som
bland annat ska underlätta för föräldrar att komma överens i frågor som rör
barnets försörjning. Förslagen stärker också tryggheten i de situationer där
det är olämpligt att föräldrarna har kontakt.

– Det här förslaget handlar om att stärka den ekonomisk tryggheten och
tryggheten i situationer där kontakt mellan föräldrar bör undvikas. Ett förslag
som kommer vara särskilt viktigt för föräldrar och barn som har utsatts för
eller riskeras utsättas för hot och våld från den andra föräldern, säger
Ardalan Shekarabi

Regeringen föreslår i propositionen att underhållsstöd via Försäkringskassan
ska dras in om den bidragsskyldiga föräldern har fullgjort sin
betalningsskyldighet gentemot Försäkringskassan under minst tolv månader i
följd. Förslaget innebär att den tid som den bidragsskyldiga föräldern ska
fullgöra sin betalningsskyldighet gentemot Försäkringskassan innan
indragning kan ske förlängs med sex månader. Förslaget bör bidra till en
minskad ekonomisk oro för den förälder som barnet bor hos.

Regeringen föreslår även en mer flexibel hantering av återkommande
prövningar av särskilda skäl. Ett beslut om underhållsstöd på grund av
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särskilda skäl föreslås gälla under en tidsperiod om minst sex månader och
högst fyra år. Möjligheten till längre tidsbestämda perioder bedöms leda till
minskat krav på kontakt mellan föräldrarna i de fall kontakten är olämplig.
Detta är särskilt angeläget när det har förekommit eller riskerar att
förekomma hot eller våld

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.



Viss sjukpenning i förebyggande
syfte och viss smittbärarpenning
till fler riskgrupper
Publicerad 27 maj 2021 Uppdaterad 27 maj 2021

Regeringen har i dag beslutat om ändringar i
förordningen om viss sjukpenning i förebyggande syfte
och viss smittbärarpenning med anledning av
sjukdomen covid-19 som innebär att personer med
bipolär sjukdom, schizofreni och stroke läggs till listan
över riskgrupper.
Socialstyrelsen har i uppdrag att löpande se över och vid behov uppdatera
listan över grupper som löper högre risk att drabbas av allvarlig sjukdom vid
insjuknande i covid-19.

Regeringen har i dag beslutat om ändringar i förordningen om viss
sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning
av sjukdomen covid-19 i enlighet med Socialstyrelsens senaste redovisning.
Uppdateringen innebär att personer med bipolär sjukdom, schizofreni och
stroke läggs till i listan över riskgrupper. Därutöver har vissa kompletteringar
och förtydliganden gjorts i listan.

Regeringen har även beslutat om ett tillfälligt undantag från kravet om att
intyg ska skickas in vid ansökan om smittbärarpenning på grund av
provtagning för sjukdomen covid-19 eller på grund av resekostnader vid
sådan provtagning.

Förordningen träder i kraft den 1 juni 2021. Ändringarna i riskgruppslistan
gäller retroaktivt från den 1 januari 2021. Det innebär att personerna kan
ansöka om ersättning i efterhand för tid från den 1 januari 2021.
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Statskontoret ska granska
Försäkringskassans genomlysning
av sjukförsäkringen
Publicerad 27 maj 2021 Uppdaterad 27 maj 2021

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att granska
Försäkringskassans egen genomlysning av
förvaltningen av sjukförsäkringen. Genom uppdraget vill
regeringen säkerställa att Försäkringskassan vidtar
nödvändiga åtgärder för att åtgärda de brister som
identifierats i förvaltningen av sjukförsäkringen.
Försäkringskassan har själva tagit initiativ till en genomlysning av den
verksamhet inom Försäkringskassan som berör förvaltningen av
sjukförsäkringen och kommer vid behov att ta fram förslag till åtgärder och
insatser. 

– För regeringen är det mycket viktigt att den genomlysning av
sjukförsäkringen som Försäkringskassan nu vidtar för att åtgärda brister får
genomslag. Därför ger regeringen idag Statskontoret i uppdrag att granska
Försäkringskassans genomlysning och de åtgärder som vidtas med anledning
av den, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Regeringen ger nu Statskontoret i uppdrag att granska Försäkringskassans
egeninitierade genomlysning av förvaltningen av sjukförsäkringen samt, vid
behov, lämna förslag på hur de åtgärder som Försäkringskassan vidtar kan
justeras eller kompletteras.

Inom ramen för uppdraget ska Statskontoret även granska hur
Försäkringskassans samordningsuppdrag kan utvecklas.

Statskontoret ska även analysera om Försäkringskassans nuvarande
kvantitativa och kvalitativa indikatorer och mått är ändamålsenliga för att
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följa upp att människor får sin rätt till ersättning utredd och prövad och att
de får de förebyggande insatser eller det stöd för återgång i arbete som de
har rätt till. Vid behov ska Statskontoret lämna förslag på andra utvecklade
indikatorer och mått.

Statskontoret ska delredovisa uppdraget senast den 15 mars 2022. Uppdraget
ska slutredovisas senast den 15 mars 2023. 



Den tillfälliga förordningen om
spelansvarsåtgärder förlängs
Publicerad 20 maj 2021 Uppdaterad 20 maj 2021

I dag har regeringen beslutat om förlängd giltighet av
den tillfälliga förordningen om spelansvarsåtgärder med
anledning av spridningen av sjukdomen covid-19.
Förordningen, som trädde i kraft den 2 juli 2020,
förlängs nu till och med den 14 november 2021.
Den tillfälliga förordningen om spelansvarsåtgärder är tidsbegränsad och
skulle upphöra att gälla vid utgången juni 2021. Genom dagens beslut
förlängs förordningens giltighet till och med den 14 november 2021.
Bakgrunden till förordningen är spridningen av covid-19 och riskerna det har
inneburit för konsumenter, till följd av bland annat ökad social isolering och
ekonomisk utsatthet.

- Vi ser att smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Sverige. Rådande
situationen innebär stora risker för konsumenterna på spelmarknaden. Vi
behöver därför agera för att minska riskerna för de mest sårbara
konsumenterna, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Förordningens regler riktar sig mot de särskilt riskabla spelformerna och
innehåller bestämmelser om att:

insättningsgränsen vid spel på onlinekasino får uppgå till högst 5 000
kronor och att motsvarande förlustgräns gäller vid spel på
värdeautomater
det är obligatoriskt för spelarna att ange gränser för speltiden vid spel på
onlinekasino och värdeautomater
bonusar som erbjuds av licenshavare som tillhandahåller onlinekasino
och värdeautomater får uppgå till högst 100 kronor.
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Regeringen föreslår förlängningar
av åtgärder inom
socialförsäkringen med anledning
av covid-19
Publicerad 18 maj 2021 Uppdaterad 18 maj 2021

Regeringen föreslår förlängningar av flera åtgärder
inom socialförsäkringen. Det gäller bland annat
ersättning för karensavdrag för anställda, ersättning till
egenföretagare för de första 14 karensdagarna,
ersättning till riskgrupper och vissa anhöriga till
riskgrupper samt läkarintygsfri tid.
Åtgärderna gäller för närvarande till och med den 30 juni 2021 och förlängs
enligt förslagen till och med 30 september 2021. Regeringen avser att
överlämna förslagen i en kommande ändringsbudget till riksdagen. Förslagen
bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och
Liberalerna.

Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna avser att förlänga dessa
åtgärder till dess att vaccinationsmålet är uppnått.

Ersättning för karensavdrag (karensdag)

Regeringen avser att förlänga ersättningen för karensavdrag och ersättningen
till egenföretagare för de 14 första karensdagarna. Syftet är att människor vid
sjukdom stannar hemma och att därigenom begränsa smittspridningen.

Regeringen föreslår att 675 miljoner kronor anslås.

Ersättning till riskgrupper samt ersättning när skola

https://www.regeringen.se/


eller förskola stänger

Regeringen avser att förlänga möjligheten till ersättning för vissa riskgrupper
och vissa anhöriga till riskgrupper. Detta för att personer i riskgrupp ska
kunna återgå till arbete på ett tryggt och säkert sätt när vaccinationerna är
genomförda. Regeringen avser även att förlänga möjligheten till ersättning
för föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn samt möjligheten till
ersättning till föräldrar när skola eller förskola stänger.

De åtgärder som avses förlängas är:

Viss sjukpenning i förebyggande syfte till vissa riskgrupper
Viss smittbärarpenning till vissa anhöriga till riskgrupper
Viss förebyggande tillfällig föräldrapenning till föräldrar till vissa nyligen
allvarligt sjuka barn
Viss tillfällig föräldrapenning när skola eller förskola stänger

Regeringen föreslår att anslaget för sjukpenning ökas med 75 miljoner
kronor.

Läkarintygsfri tid till och med dag 14

Regeringen avser att förlänga det slopade kravet på läkarintyg under de
första 14 dagarna för alla sjukskrivna. Det innebär en avlastning för hälso-
och sjukvården och minskad risk för smittspridning.

Regeringen föreslår att 150 miljoner kronor anslås.

Kompensation till arbetsgivare för den del av
sjuklönekostnaden som överstiger det normala

Regeringen avser att förlänga kompensationen till arbetsgivare för den del av
sjuklönekostnaden som överstiger det normala. Denna åtgärd syftar till att
underlätta ekonomiskt för arbetsgivare och företag.

Regeringen föreslår att 3 900 miljoner kronor anslås. Regeringen föreslår
därtill att 3 300 miljoner kronor anslås för tidigare beslut gällande
kompensation till arbetsgivare för sjuklönekostnader eftersom ersättningen
nyttjats i högre utsträckning än vad regeringen prognosticerat.

 





Lagförslag på remiss om
undantag i sjukförsäkringen vid
uppskjuten vård
Publicerad 04 maj 2021

En av regeringens åtgärder under pandemin är att
bedömningen av arbetsförmågan mot normalt
förekommande arbete i sjukförsäkringen efter dag 180
och dag 365 i sjukperioden ska kunna skjutas upp när
vården eller rehabiliteringen har blivit uppskjuten på
grund av pandemin. Detta för att undvika att människor
blir av med sin ekonomiska trygghet. Då det råder
fortsatt osäkerhet kring pandemins utveckling och
långsiktiga effekter på vårdköer och väntetider skickas
nu ett lagförslag ut på remiss. Förslaget handlar om att
vid behov förlänga det tillfälliga undantaget.
- Socialförsäkringen ska fungera väl både under och efter pandemin. Det är
oerhört viktigt att vi ser till att människor inte drabbas nu när
Coronapandemin leder till att operationer och rehabiliteringsinsatser blir
inställda för att sjukvården måste göra prioriteringar, säger
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Förslaget innebär att de personer som berörs av förslaget ges mer tid för att
slutföra sin vård och rehabilitering i den takt som insatserna kan erbjudas av
hälso- och sjukvården för att kunna komma tillbaka till sitt tidigare arbete.

Eftersom det råder en osäkerhet om pandemins utveckling och långsiktiga
effekter på vårdköer och väntetider remitterar regeringen ett lagförslag för
att vid behov möjliggöra en fortsatt reglering av det tillfälliga undantaget i
sjukförsäkringen vid uppskjuten vård och rehabilitering på grund av covid-

https://www.regeringen.se/


19.

Lagändringen som nu skickas på remiss, föreslås gälla från 1 januari 2022 till
och med den 31 december 2022.



Nytt återrapporteringskrav införs i
regleringsbrevet till
Försäkringskassan
Publicerad 29 april 2021 Uppdaterad 29 april 2021

Regeringen har beslutat om en ändring i
regleringsbrevet till Försäkringskassan. Syftet är att
komma tillrätta med de långa handläggningstiderna när
det gäller förmånerna merkostnadsersättning och
omvårdnadsbidrag. Regeringen inför nu ett nytt
återrapporteringskrav för att kunna följa
Försäkringskassans arbete med att korta
handläggningstiderna för dessa förmåner.
- Ändringen är ett viktigt nästa steg för att korta ner handläggningstiderna
som varit oacceptabelt långa så att föräldrar till barn med
funktionsnedsättning inte ska riskera stå utan ersättning, säger
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Sedan införandet av de två nya förmånerna merkostnadsersättning och
omvårdnadsbidrag har Försäkringskassan haft långa handläggningstider.
Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att stödja myndigheten med att
komma tillrätta med problemen. I budgetpropositionen för 2021 tillfördes
120 miljoner kronor under 2021 för att stärka handläggningen av dessa
förmåner. Regeringen beräknar att fortsätta stärka handläggningen under
2022 och 2023. I februari i år redovisade Försäkringskassan en handlingsplan
för arbetet med att förkorta handläggningstiderna och öka produktiviteten.

Nu inför regeringen ett nytt återrapporteringskrav i regleringsbrevet till
Försäkringskassan. Ändringen i regleringsbrevet gör att regeringen löpande
kan följa situationen genom att Försäkringskassan regelbundet ska redovisa
vissa indikatorer som till exempel produktivitet och handläggningstider till
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regeringen.



Regeringen har beslutat om en
lagrådsremiss med förslag på
ändrade regler inom
underhållsstödet
Publicerad 24 april 2021 Uppdaterad 24 april 2021

Underhållsstödet ska garantera barnets försörjning
Förmånen ska i sin konstruktion inte bidra till ökad risk
för konflikter och ekonomisk oro. Regeringen har
beslutat om en lagrådsremiss med förslag som bland
annat bedöms stärka tryggheten i situationer där
kontakt mellan föräldrar bör undvikas. Förslaget lämnas
nu till Lagrådet.
Med utgångspunkt i BUMS-utredningens förslag som presenterades i juni
2020 har regeringen nu beslutat om en lagrådsremiss med förslag om
lagändringar som bland annat ska underlätta för föräldrar att komma överens
i frågor som rör barnets försörjning. Förslagen stärker också tryggheten i de
situationer där det är olämpligt att föräldrarna har kontakt.

Regeringen föreslår i lagrådsremissen att underhållsstöd via
Försäkringskassan ska dras in om den bidragsskyldiga föräldern har fullgjort
sin betalningsskyldighet gentemot Försäkringskassan under minst tolv
månader i följd. Förslaget innebär att den tid som den bidragsskyldiga
föräldern ska fullgöra sin betalningsskyldighet gentemot Försäkringskassan
innan indragning kan ske förlängs med sex månader. Förslaget bör bidra till
en minskad ekonomisk oro för den förälder som barnet bor hos.

Regeringen föreslår även en mer flexibel hantering av återkommande
prövningar av särskilda skäl. Ett beslut om underhållsstöd på grund av
särskilda skäl föreslås gälla under en tidsperiod om minst sex månader och
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högst fyra år. Efter en tidsperiod med underhållsstöd på grund av särskilda
skäl ska underhållsstöd betalas ut om förutsättningarna för sådant stöd
fortfarande är uppfyllda. Något särskilt beslut om att betala ut underhållsstöd
ska inte behöva fattas i dessa fall. Möjligheten till längre tidsbestämda
perioder bedöms leda till minskat krav på kontakt mellan föräldrarna i de fall
kontakten är olämplig. Detta är särskilt angeläget när det har förekommit
eller riskerar att förekomma hot eller våld

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.



Uppdrag om kunskapsmaterial
som stöd i bedömning av
arbetsförmåga mot arbete inom en
angiven yrkesgrupp
Publicerad 23 april 2021

Regeringen ger Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen i uppdrag att utveckla ett
kunskapsmaterial så att bedömningar mot normalt
förekommande arbete inom en angiven yrkesgrupp blir
begripliga och transparenta.
- Syftet är att tydliggöra inom vilken yrkesgrupp myndigheten bedömt att
arbetsförmåga finns och därigenom öka tryggheten och människors
förståelse för Försäkringskassans bedömningar av arbetsförmåga, säger
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Den 13 april överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med
förslag till lagändring för ökad tydlighet i sjukförsäkringen. Förslaget innebär
att en persons arbetsförmåga efter dag 180 i sjukperioden ska bedömas mot
normalt förekommande arbete inom en angiven yrkesgrupp. Det betyder att
Försäkringskassan efter dag 180 i en sjukskrivning måste uppge inom vilken
yrkesgrupp med normalt förekommande arbeten myndigheten bedömt att
arbetsförmåga finns.

Regeringen vill att bedömningarna i sjukförsäkringen ska bli tydligare och
ger därför Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i uppdrag att utveckla
ett kunskapsmaterial som beskriver vilka krav som ställs på
aktivitetsförmåga i arbeten inom olika yrkesgrupper.

Kunskapsmaterialet ska kunna användas som ett stöd för handläggarna på
Försäkringskassan när de ska bedöma en persons arbetsförmåga i ett normalt
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förekommande arbete inom en angiven yrkesgrupp. Kunskapsmaterialet ska
även bidra till att underlätta dialogen mellan Försäkringskassans och
Arbetsförmedlingens handläggare och på så sätt minska risken för att
människor faller mellan stolarna.

För att uppnå en bred samsyn kring materialet ska arbetsmarknadens parter
involveras som en aktiv aktör i utvecklingsarbetet. Vid behov ska
myndigheterna även samråda med arbets-och miljömedicinsk expertis och
med Socialstyrelsen.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet den 31 maj 2022.



Regeringen har beslutat om
förlängningar av åtgärder inom
socialförsäkringen med anledning
av covid-19
Publicerad 22 april 2021 Uppdaterad 22 april 2021

Regeringen har beslutat att förlänga flera åtgärder inom
socialförsäkringen med anledning av covid-19. Det
gäller bland annat ersättning för karensavdrag för
anställda, ersättning till egenföretagare för de första 14
karensdagarna, ersättning till riskgrupper och vissa
anhöriga till riskgrupper samt läkarintygsfri tid.
Förslagen bygger på en överenskommelse mellan
regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.
Beslutet har fattats efter att riksdagen beslutat om den
extra ändringsbudget som lämnades till riksdagen den
6 april.

Ersättning för karensavdrag (karensdag)

Regeringen har beslutat att förlänga ersättningen för karensavdrag och
ersättningen till egenföretagare för de 14 första karensdagarna. Syftet är att
människor vid sjukdom stannar hemma och att därigenom begränsa
smittspridningen. Åtgärden gäller till och med den 30 juni 2021.

Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna avser att förlänga denna
åtgärd till dess att vaccinationsmålet är uppnått.

Ersättning till riskgrupper samt ersättning när skola
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eller förskola stänger

Regeringen har beslutat att förlänga möjligheten till ersättning för vissa
riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper. Detta för att personer i
riskgrupp ska kunna återgå till arbete på ett tryggt och säkert sätt när
vaccinationerna är genomförda. Regeringen har även beslutat att förlänga
möjligheten till ersättning för föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn
samt möjligheten till ersättning till föräldrar när skola eller förskola stänger.

De åtgärder som har förlängts är:

Viss sjukpenning i förebyggande syfte till vissa riskgrupper
Viss smittbärarpenning till vissa anhöriga till riskgrupper
Viss förebyggande tillfällig föräldrapenning till föräldrar till vissa nyligen
allvarligt sjuka barn
Viss tillfällig föräldrapenning när skola eller förskola stänger

Åtgärderna gäller till och med den 30 juni 2021.

Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna avser att förlänga dessa
åtgärder till dess att vaccinationsmålet är uppnått.

Läkarintygsfri tid till och med dag 14

Regeringen har beslutat att förlänga det slopade kravet på läkarintyg under
de första 14 dagarna för alla sjukskrivna. Det innebär en avlastning för hälso-
och sjukvården och minskad risk för smittspridning. Åtgärden gäller till och
med den 30 juni 2021.

Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna avser att förlänga denna
åtgärd till dess att vaccinationsmålet är uppnått.

Kompensation till arbetsgivare för den del av
sjuklönekostnaden som överstiger det normala

Regeringen har beslutat att förlänga kompensationen till arbetsgivare för den
del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala. Denna åtgärd syftar
till att underlätta ekonomiskt för arbetsgivare och företag. Åtgärden gäller till
och med den 30 juni 2021.

Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna avser att förlänga denna



åtgärd till dess att vaccinationsmålet är uppnått.

 



Uppdrag till ISF att analysera
sjukförsäkringsskyddet för
timanställda
Publicerad 15 april 2021 Uppdaterad 15 april 2021

Regeringen ger Inspektionen för socialförsäkringen
(ISF) i uppdrag att kartlägga och analysera hur
Försäkringskassan tillämpar den så kallade
skälighetsbedömningen i sjukförsäkringen. Syftet är att
undersöka hur möjligheten för timanställda att få
sjukpenning används.
Försäkringsskyddet för timanställda är inte lika omfattande som det för
tillsvidareanställda. Regeringen vill säkerställa att den möjlighet till
ersättning för timanställda som finns inom ramen för befintligt regelverk
tillämpas fullt ut.

– Den pågående pandemin av sjukdomen Covid-19 visar tydligt hur viktigt
det är att timanställda har ett bra försäkringsskydd. Det är viktigt att
säkerställa att den möjlighet till ersättning som finns inom ramen för
befintligt regelverk tillämpas fullt ut, säger Ardalan Shekarabi.

Försäkringskassan har i sitt remissvar på utredningen SOU 2020:26 En trygg
sjukförsäkring med människan i centrum påtalat att det finns otydligheter i
nuvarande regelverk avseende hur utredning och bedömning enligt
bestämmelsen ska göras.

Regeringen ger Inspektionen för socialförsäkringen i uppdrag att kartlägga
och analysera hur skälighetsbedömningen tillämpas. Myndigheten ska också
lämna en uppskattning av i vilken omfattning skälighetsbedömningen
tillämpas och vid behov lämna förslag på åtgärder.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 18 juni 2021.
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Förslag om förlängda åtgärder för
att minska riskerna på
spelmarknaden till följd av utbrottet
av covid-19
Publicerad 09 april 2021

Förslag om förlängd giltighetstid för den tillfälliga
förordningen om tillfälliga spelansvarsåtgärder har
skickats ut på remiss. I promemorian föreslås att de
skärpta kraven med anledning av covid-19 ska fortsätta
att gälla till och med den 14 november 2021.
Den tillfälliga förordningen om spelansvarsåtgärder är tidsbegränsad och
upphör att gälla vid utgången juni 2021. Förordningen föreslås nu få förlängd
giltighetstid till och med den 14 november 2021.

- Vi ser att smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Sverige. Rådande
situationen innebär stora risker för konsumenterna på spelmarknaden. Vi
behöver därför agera för att minska riskerna för de mest sårbara
konsumenterna, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Promemorian som har gått ut på remiss t.o.m. den 3 maj 2021 innehåller
förslag på förlängning av bestämmelser om att

insättningsgränsen vid spel på onlinekasino får uppgå till högst 5 000
kronor och att motsvarande förlustgräns gäller vid spel på
värdeautomater,
det är obligatoriskt för spelarna att ange gränser för speltiden vid spel på
onlinekasino och värdeautomater, och
bonusar som erbjuds av licenshavare som tillhandahåller onlinekasino
och värdeautomater får uppgå till högst 100 kronor.

https://www.regeringen.se/


Reviderat mål i
Försäkringskassans
regleringsbrev
Publicerad 08 april 2021

Regeringen har idag fattat beslut om ett reviderat mål
för sjukförsäkringen i regleringsbrevet till
Försäkringskassan. Genom ändringen vill regeringen
tydliggöra förväntningarna på Försäkringskassan efter
den lagändring som trädde i kraft den 15 mars om en
flexiblare rehabiliteringskedja.
Den 15 mars trädde nya regler i kraft gällande bedömningen av
arbetsförmåga efter dag 180 i rehabiliteringskedjan. Lagändringen tydliggör
krav på Försäkringskassan att i sin handläggning främja att människor så
snart som möjligt får vård, behandling och rehabilitering för att kunna återgå
i arbete.

Målet för sjukförsäkringen justeras så att styrning och lag ska harmonisera. I
det reviderade målet betonas att Försäkringskassans samlade arbete ska leda
till att sjukpenningtalet minskar långsiktigt med fokus på förebyggande
insatser, tidigare rehabiliteringsinsatser och bättre samordning. Det tydliggör
förväntningarna på Försäkringskassan.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna,
Centerpartiet och Liberalerna.
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Regeringen föreslår ökad tydlighet
i sjukförsäkringen
Publicerad 08 april 2021

Regeringen vill att bedömningarna i sjukförsäkringen
ska bli tydligare. Förslaget som ska lämnas till
riksdagen innebär att en persons arbetsförmåga efter
dag 180 i sjukperioden ska bedömas mot normalt
förekommande arbete inom en angiven yrkesgrupp.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 september
2022.
Regeringen föreslår, helt i enlighet med förslaget i utredning om en trygg
sjukförsäkring med människan i centrum, att prövningen av arbetsförmågan
efter dag 180 i en sjukskrivning ska göras mot normalt förekommande arbete
inom en angiven yrkesgrupp på arbetsmarknaden.

Förslaget innebär att Försäkringskassan efter dag 180 i en sjukskrivning
måste uppge inom vilken yrkesgrupp myndigheten bedömt att arbetsförmåga
finns. Syftet med lagändringen är att skapa en tryggare och mer begriplig
sjukförsäkring.

- Det här är ett viktigt nästa steg i det pågående förändringsarbetet för en
tryggare sjukförsäkring. Förslaget innebär att en hårt kritiserad del av
lagstiftningen ändras, säger Ardalan Shekarabi.

Regeringen avser även att ge i uppdrag åt Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan att, i samråd med arbetsmarknadens parter, utveckla ett
kunskapsmaterial om vilka krav på aktivitetsförmågor som arbeten inom
olika yrkesgrupper ställer. Detta material blir ett stöd för Försäkringskassan
vid bedömningarna.

https://www.regeringen.se/


Regeringen föreslår förlängningar
av åtgärder inom
socialförsäkringen med anledning
av covid-19
Publicerad 06 april 2021

Regeringen föreslår förlängningar av åtgärder inom
socialförsäkringen med anledning av covid-19. Det
gäller bland annat ersättning för karensavdrag för
anställda, ersättning till egenföretagare för de första 14
karensdagarna, ersättning till riskgrupper och vissa
anhöriga till riskgrupper, undantag i sjukförsäkringen
vid inställd vård och rehabilitering samt läkarintygsfri
tid. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan
regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.
Förslagen är en del av den kommande
vårändringsbudgeten samt i den extra ändringsbudget
som idag lämnas till Riksdagen

Ersättning för karensavdrag (karensdag)

Regeringen avser att förlänga ersättningen för karensavdrag och ersättningen
till egenföretagare för de 14 första karensdagarna. Syftet är att människor vid
sjukdom stannar hemma och att därigenom begränsa smittspridningen.

Åtgärden gäller för närvarande till den 30 april 2021 och förlängs nu enligt
förslaget i en kommande extraändringsbudget från den 1 maj till den 30 juni
2021. 

Regeringen föreslår att 750 miljoner kronor anslås.

https://www.regeringen.se/


Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna avser att förlänga denna
åtgärd till dess att vaccinationsmålet är uppnått. 

Ersättning till riskgrupper förlängs

Regeringen avser förlänga möjligheten till ersättning för vissa riskgrupper
och vissa anhöriga till riskgrupper. Detta för att personer i riskgrupp ska
kunna återgå till arbete på ett tryggt och säkert sätt när vaccinationerna är
genomförda. Regeringen avser även att förlänga möjligheten till ersättning
för föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn samt möjligheten till
ersättning till föräldrar när skola eller förskola stänger. Förlängningarna
kommer att göras på ett sådant sätt att ett glapp i utbetalningar inte kommer
att uppstå.

De åtgärder som förlängs är:

Viss sjukpenning i förebyggande syfte till vissa riskgrupper
Viss smittbärarpenning till vissa anhöriga till riskgrupper
Viss förebyggande tillfällig föräldrapenning till föräldrar till vissa nyligen
allvarligt sjuka barn
Viss tillfällig föräldrapenning när skola eller förskola stänger

Åtgärderna gäller för närvarande till och med den 30 april 2021 och förlängs
nu enligt förslaget i en kommande extraändringsbudget från den 1 maj till
den 30 juni 2021.

Regeringen föreslår att anslaget för sjukpenning ökas med 100 miljoner
kronor samt att anslaget för föräldraförsäkring ökas med 850 000 kronor.

Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna avser att förlänga denna
åtgärd till dess att vaccinationsmålet är uppnått. 

Läkarintygsfri tid till och med dag 14

Regeringen avser att förlänga det slopade kravet på läkarintyg under de
första 14 dagarna för alla sjukskrivna. Det innebär en avlastning för hälso-
och sjukvården och minskad risk för smittspridning

Åtgärden gäller för närvarande till den 30 april 2021 och förlängs nu enligt
förslaget i en kommande extraändringsbudget från den 1 maj till den 30 juni
2021. Regeringen föreslår att 100 miljoner kronor anslås.



Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna avser att förlänga denna
åtgärd till dess att vaccinationsmålet är uppnått. 

Undantag i sjukförsäkringen förlängs vid inställd vård
eller rehabilitering

Regeringen avser att förlänga bestämmelsen om att det ska vara möjligt att
göra undantag från prövningen mot normalt förekommande arbete i
sjukpenningen vid inställd vård eller rehabilitering dag 180 och 365.

Bestämmelsen gäller sedan tidigare fram till 30 juni 2021 och regeringen
avser nu enligt förslaget i en kommande vårändringsbudget att förlänga den
till 31 december 2021.

Åtgärden beräknas kosta 330 miljoner kronor.



Regeringen föreslår förlängning av
kompensation till arbetsgivare för
sjuklön
Publicerad 01 april 2021

Regeringen föreslår en förlängning av kompensation till
arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som
överstiger det normala. Förslaget ska lämnas i en
kommande ändringsbudget till riksdagen. Förslaget
bygger på en överenskommelse mellan
regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.
Regeringen avser att förlänga kompensationen till arbetsgivare för den del av
sjuklönekostnaden som överstiger det normala. Denna åtgärd med anledning
av covid-19 syftar till att underlätta ekonomiskt för arbetsgivare och företag.

Åtgärden gäller för närvarande till den 30 april 2021 och förlängs enligt
förslaget i en kommande ändringsbudget från den 1 maj till den 30 juni 2021.

Regeringen föreslår att 2,5 miljarder kronor anslås.

Regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna avser förlänga denna
åtgärd till dess att vaccinationsmålet är uppnått.  

https://www.regeringen.se/


Covid-19 på agendan under
nordiskt ministermöte
Publicerad 25 mars 2021 Uppdaterad 25 mars 2021

Välfärdsekonomi, covid-19 och digitala hälso- och
sjukvårdstjänster står på agendan på det digitala
nordiska ministermötet dom äger rum i Helsingfors den
25 mars. Mötet är en del i det finska ordförandeskapet i
Nordiska ministerrådet.
På det digitala nordiska ministerrådsmötet deltar socialminister Lena
Hallengren och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi tillsammans med
sina nordiska kollegor. Fokus för mötet är välfärdsekonomi, covid-19 och
vård och omsorg på distans.

Begreppet välfärdsekonomi handlar om ett ömsesidigt förhållande mellan
välfärd och ekonomi och resonemanget bakom välfärdsekonomi är också
mycket likt målen för de svenska och nordiska välfärdsmodellerna. Tillväxt
för alla är en ekonomisk tillväxt som fördelas rättvist över samhället och
skapar möjligheter för alla.

Coronapandemin har ökat behovet av välfärdsekonomiskt tänkande efter
pandemin med sociala och ekonomiskt hållbara lösningar. Positiva och
negativa lärdomar länderna fått av pandemin och hur de nordiska länderna
bättre kan förbereda sig för framtiden kommer behandlas under en
temadiskussion på mötet

- Det känns viktigt att kunna stärka det nordiska samarbetet om
välfärdsekonomiska lösningar, säger socialförsäkringsminister Ardalan
Shekarabi

Hur de nordiska länderna kan ordna digitala hälso- och välfärdstjänster
kommer också diskuteras på mötet. Diskussionen är en del av det svenska
projektet ”Vård och omsorg på distans”(VOPD). Lösningar för vård och
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omsorg på distans, är ett treårigt prioriteringsprojekt som startades inom
ramen för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018.
Projektet syftar till att förbättra den nordiska befolkningens tillgänglighet till
god vård och omsorg samt till att skapa förutsättningar för utveckling och
tillväxt med stöd av digitala lösningar av olika slag.

- Att utveckla digitala verktyg för att öka tillgängligheten i vården är en
viktig fråga och något som används allt mer. Till exempel har enskilda
kunnat sköta sin egen provtagning och fått svar på covid-19-tester via nätet,
säger socialminister Lena Hallengren



Regeringsuppdrag till
Försäkringskassan och
Socialstyrelsen om säkrare
handläggning i sjukförsäkringen
Publicerad 24 mars 2021 Uppdaterad 24 mars 2021

Regeringen gör ett tillägg till det redan befintliga
uppdraget till Försäkringskassan och Socialstyrelsen
om att vidareutveckla sjukförsäkringen i dialog med
hälso- och sjukvården.
- De åtgärder som vidtagits inom ramen för Socialstyrelsen och
Försäkringskassans gemensamma uppdrag bedöms ha stor betydelse för
personer med ME/CFS, postcovid eller andra symtombaserade diagnoser.
Regeringen vill säkerställa att de vidtagna åtgärderna får avsett genomslag i
handläggningen, säger Ardalan Shekarabi.

Försäkringskassan och Socialstyrelsen har sedan tidigare i uppdrag att
utveckla sjukförsäkringshandläggningen i dialog med hälso- och sjukvården.

Försäkringskassan och Socialstyrelsen har vidtagit viktiga åtgärder som har
betydelse för individer med till exempel ME-diagnos. Genom det tillägg som
nu görs i uppdraget vill regeringen säkerställa att åtgärderna implementeras i
handläggningen för att öka tryggheten för patienter med någon av
diagnoserna ME/CFS eller postcovid eller någon annan symtombaserad
diagnos.

Från och med den 15 mars gäller nya regler i sjukförsäkringen. Den
bedömning av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete som ska
ske efter dag 180 i sjukfallet ska kunna skjutas upp om övervägande skäl
talar för att den försäkrade kommer att återgå i arbete hos arbetsgivaren
senast dag 365. Den som är sjukskriven får därigenom bättre förutsättningar
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att hinna genomgå vård, behandling och rehabilitering för att kunna återgå i
arbete. Till skillnad från de tidigare reglerna gäller det nya beviskravet även
symtombaserade diagnoser så som ME/CFS eller postcovid.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 oktober 2021



Regeringen bekräftar möjlighet för
parterna att förhandla bort
karensavdrag
Publicerad 24 mars 2021 Uppdaterad 24 mars 2021

Regeringen kan bekräfta att arbetsmarknadens parter
har rätt att förhandla bort karensavdraget. Detta mot
bakgrund av att Arbetsdomstolen bedömer att det redan
idag är möjligt för arbetsmarknadens parter att i
kollektivavtal komma överens om att något
karensavdrag inte ska göras.
– Att regeringen idag kan bekräfta att parterna har rätt att förhandla bort
karensavdraget är ett viktigt besked för att stärka löntagares ekonomiska
trygghet, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

I promemorian Vissa undantag från bestämmelserna om karensavdrag som
regeringen nyligen remitterat efter hemställan från fackförbunden
Kommunal och Vårdförbundet lämnas lagförslag om dispositiv karens som
innebär att parterna i kollektivavtal kan förhandla bort karensavdraget om
det finns särskilda skäl för det.

Arbetsdomstolen har i sitt remissvar gjort bedömningen att det redan är
möjligt för parterna att förhandla om karens inom ramen för den nuvarande
lagstiftningen.

Mot bakgrund av Arbetsdomstolens bedömning har regeringen beslutat att
inte gå vidare med förslaget. 

https://www.regeringen.se/


Regeringen förstärker
bostadsbidraget för barnfamiljer
Publicerad 24 mars 2021

Regeringen föreslår ett tillfälligt tilläggsbidrag till
barnfamiljer som har rätt till bostadsbidrag. Bidraget ska
betalas ut med ett belopp som motsvarar 25 procent av
storleken på det preliminära bostadsbidraget. Det
innebär att en barnfamilj kan få upp till 1 325 kronor per
månad i tilläggsbidrag. Regeringen avser att överlämna
detta förslag i en kommande ändringsbudget till
riksdagen.
Med anledning av den ekonomiska situation som uppstått på grund av
pandemin har många hushåll fått eller riskerar att få sänkta disponibla
inkomster. Regeringen föreslår därför att bostadsbidraget till barnfamiljer
förstärks under en begränsad tid med ett tillfälligt tilläggsbidrag. Det
tillfälliga tilläggsbidraget som föreslås har samma utformning som det
tillfälliga bidrag som utbetalades under juli t.o.m. december 2020. Bidraget
ska lämnas som ett separat bidrag och baseras på storleken av det
preliminära bostadsbidraget. Ingen särskild ansökan ska krävas.

Boendekostnaden är den största enskilda utgiftsposten för många hushåll och
för att minska risken att barnfamiljer inte kan betala sina boendekostnader är
det lämpligt att under en begränsad tid åter förstärka bostadsbidraget till
barnfamiljer med ett tilläggsbidrag. Bostadsbidraget är en träffsäker förmån
för att nå hushåll med svag ekonomi.

Kostnaden för tilläggsbidraget beräknas uppgå till 560 miljoner kronor.
Regeringen avser att överlämna detta förslag i en kommande ändringsbudget
till riksdagen.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021, och gälla till och med den
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31 december 2021. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse
mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.



Regeringen låter ISF analysera
om fler bör omfattas av
arbetsskadeförsäkringen vid
covid-19
Publicerad 18 mars 2021 Uppdaterad 18 mars 2021

Regeringen ger Inspektionen för socialförsäkringen
(ISF) i uppdrag att analysera om covid-19 bör anses
som arbetsskada i fler situationer än idag. Sedan april
2020 kan covid-19 i vissa fall omfattas av
arbetsskadeförsäkringen. Nu vill regeringen utreda om
fler situationer ska omfattas.
- Eftersom vi har en stor allmän spridning av covid-19 behövs en analys av
om covid-19 bör anses som arbetsskada i fler situationer. Det är viktigt att
analysera hur regelverket fungerar och vara beredd att göra nödvändiga
justeringar, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Arbetsskadeförsäkringen kan ge ersättning om man blir sjuk eller skadad på
jobbet. Sedan april 2020 omfattar arbetsskadeförsäkringen i vissa fall covid-
19 som arbetsskada enligt socialförsäkringsbalken. Det innebär att en person
som har smittats vid arbete i en sjukvårdsinrättning eller i annat arbete där
hon eller han har behandlat, vårdat eller tagit hand om personer, djur eller
material som är smittförande kan få rätt till förmåner inom
arbetsskadeförsäkringen.

Mot bakgrund av att covid-19 är allmänt spridd i samhället påverkas
situationen för fler yrkesgrupper. Regeringen vill därför utreda om covid-19
ska anses som arbetsskada i fler situationer än nuvarande bestämmelser och
ger därför Inspektionen för socialförsäkringen i uppdrag att överväga
åtgärder samt bedöma konsekvenserna av dessa.
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Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 26 april 2021.  



Nämndmyndighet för upphandlat
fondtorg placeras utanför
Stockholm
Publicerad 11 mars 2021 Uppdaterad 11 mars 2021

Idag har regeringen tagit nästa steg i reformeringen av
premiepensionssystemet genom att ge uppdrag till
genomförandeutredningen att bestämma var
någonstans utanför Stockholms län som den nya
nämndmyndigheten för det upphandlade fondtorget ska
lokaliseras.
De sex partier som tillsammans står bakom pensionssystemet är överens om
att premiepensionssystemet behöver reformeras och bli tryggare. En central
del i reformeringen är att en särskild nämndmyndighet ges i uppdrag att
upphandla och förvalta ett nytt fondtorg med kontrollerade fonder.

Den nya nämndmyndigheten ska lokaliseras utanför Stockholms län.

– Det är viktigt för statens legitimitet att den finns närvarande i hela landet.
Nya myndigheter ska därför lokaliseras utanför Stockholms län, säger
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. 

Den mer exakta lokaliseringen behöver övervägas särskilt och regeringen har
därför gett utredningen i uppdrag att utreda och besluta det efter samråd med
nämndmyndighetens värdmyndighet, Pensionsmyndigheten.

Utredningstiden förlängs samtidigt med fyra månader till den 31 december
2021.

https://www.regeringen.se/


Ersättning till riskgrupper förlängs
tills vaccinationerna är klara
Publicerad 09 mars 2021 Uppdaterad 09 mars 2021

Regeringen avser förlänga ersättningen till riskgrupper
och vissa anhöriga till dess att vaccinationerna för
personer i riskgrupp är färdig. Regeringen avser även
förlänga ersättningen till föräldrar till vissa nyligen
allvarligt sjuka barn. Beslutet bygger på en
överenskommelse mellan regeringspartierna,
Centerpartiet och Liberalerna.
Regeringen avser förlänga möjligheten till ersättning för vissa riskgrupper
och vissa anhöriga till riskgrupper. Detta för att personer i riskgrupp ska
kunna återgå till arbete på ett tryggt och säkert sätt när vaccinationerna är
genomförda. Regeringen avser även att förlänga möjligheten till ersättning
för föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn. Förlängningarna kommer
att göras på ett sådant sätt att ett glapp i utbetalningar inte kommer att
uppstå.

De åtgärder som förlängs är:

Viss sjukpenning i förebyggande syfte till vissa riskgrupper
Viss smittbärarpenning till vissa anhöriga till riskgrupper
Förebyggande tillfällig föräldrapenning till föräldrar till vissa nyligen
allvarligt sjuka barn

Förordningarna som reglerar ersättningarna upphör enligt nuvarande beslut
att gälla den 30 april 2021. Regeringen kommer att återkomma med
ytterligare information om förlängningarna.

https://www.regeringen.se/


Graviditetspenning till gravida vid
risker i arbetsmiljön
Publicerad 04 mars 2021 Uppdaterad 04 mars 2021

Gravida kan ha rätt till graviditetspenning om det finns
risker i arbetsmiljön. Socialstyrelsen har den 26 februari
informerat om en särskild risk för gravida i vecka 20-36
med anledning av covid-19.
Denna riskfaktor ingår därmed vid bedömning av rätt till graviditetspenning.
Det är arbetsgivaren som ansvarar för arbetsmiljön och som bedömer om en
gravid ska stängas av från arbetet.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats

https://www.regeringen.se/


Socialdepartementet anordnar
seminarium om pensioner
Publicerad 01 mars 2021 Uppdaterad 01 mars 2021

Ekonomisk trygghet vid ålderdom är en grundbult i
svensk välfärd. Hur starkt är pensionssystemet och vad
kan vi lära av andra nordiska länder? Fredag den 5
mars bjuder socialförsäkringsminister Ardalan
Shekarabi in till ett digitalt seminarium på temat ”Vägar
till högre pensioner”.

Tid: 5 mars 2021 kl. 11.00
Plats: Digitalt seminarium med paneldiskussion på Socialdepartementets
Twitter @socialdep

Regeringen har sedan 2014 gjort flera förändringar på pensionsområdet: tagit
bort den orättvisa pensionärsskatten, höjt garantipensionen, höjt taket i
bostadstillägget och nu senast infört ett pensionstillägg som gett mer pengar
till Sveriges pensionärer. Detta seminarium fokuserar på vägar framåt och
hur vi kan lära av andra länder. Under seminariet diskuteras också likheter
och skillnader i de nordiska ländernas pensionssystem med fokus på äldres
ekonomiska situation.

Vid seminariet medverkar Danmarks arbetsmarknadsminister Peter
Hummelgaard Thomsen, Kristina Kamp, pensionsekonom på minpension.se
och Jan Andersson, Pensionärernas riksorganisation (PRO). Deltar gör även
Eva Eriksson, SPF Seniorerna, Liza di Paolo-Sandberg, SKPF Pensionärerna
och Kristoffer Lundberg, kansliråd på Socialdepartementet.

Det digitala seminariet riktar sig brett till allmänheten, media, organisationer
samt andra intresserade. Seminariet kan i efterhand ses på regeringen.se samt
på regeringens Youtube. För mer information, kontakta pressekreterare
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Viktor Nyberg.



Regeringen har beslutat om
förlängning av tillfälliga åtgärder i
sjukförsäkringen
Publicerad 26 februari 2021

Regeringen har idag beslutat om förlängning av tidigare
aviserade åtgärder i sjukförsäkringen med anledning av
covid-19. Åtgärderna syftar till att minska
smittspridningen, minska belastningen på sjukvården,
stärka den ekonomiska tryggheten samt lindra
konsekvenserna för arbetsgivare. Förslaget bygger på
en överenskommelse mellan regeringspartierna,
Centerpartiet och Liberalerna.
Regeringen har idag fattat beslut i de, sedan tidigare aviserade, förlängarna
för vissa tillfälliga åtgärder i sjukförsäkringen till 30 april 2021.

Här följer de tillfälliga åtgärder som regeringen har beslutat om att förlänga
till 30 april 2021:

Ersättning för karensavdrag med ett schablonbelopp om 810 kr.
Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna med ett
schablonbelopp om 810 kr per dag.
Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som
överstiger det normala.

Regeringen har tidigare aviserat att undantag vid prövningen mot normalt
förekommande arbete i sjukpenningen vid inställd vård eller rehabilitering
ska förlängas till 30 juni 2021. Idag har regeringen beslutat om att förlänga
denna åtgärd.
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Regeringen beslutar om
coronarelaterade åtgärder inom
socialförsäkringen
Publicerad 04 februari 2021 Uppdaterad 04 februari 2021

Efter att riksdagen fattat beslut om en extra
ändringsbudget har nu regeringen beslutat om att
förlänga ersättningen till riskgrupper samt att tillfälligt
stoppa 180-dagars prövningen i sjukförsäkringen.
Besluten bygger på en överenskommelse mellan
regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna

Stopp av 180-dagars prövningen i sjukförsäkringen

För att förhindra att fler människor blir av med sin sjukpenning vid dag 180
har regeringen beslutat om att tillfälligt stoppa de så kallade 180-
dagarsprövningarna. Den försäkrade personen ska även efter den 180:e
dagen i sjukfallet få sin arbetsförmåga prövad mot arbete hos den
arbetsgivare de har, i stället för mot ett på arbetsmarknaden normalt
förekommande arbete. Detta ska gälla fram till dag 365 i sjukfallet.

Förordningen träder ikraft den 8 februari 2021 och gäller retroaktivt från den
21 december 2020 till dess att den lagändring som regeringen föreslagit för
att åstadkomma en flexiblare rehabiliteringskedja träder i kraft den 15 mars.

Kostnaden för det tillfälliga stoppet bedöms uppgå till cirka 100 miljoner
kronor.

Ersättning till riskgrupper förlängs

Regeringen har beslutat om att förlänga ersättningen till personer i riskgrupp
med anledning av covid-19 samt till vissa anhöriga till riskgrupper. Samtidigt
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utökas förmånstiden för förebyggande tillfällig föräldrapenning som kan
betalas till föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn. Förordningen
respektive förordningsförändringen träder ikraft den 6 februari 2021 och
gäller retroaktivt från den 1 januari 2021. Ersättning kan betalas ut till och
med den 30 april 2021.

Schablonersättningen för smittbärarpenning och sjukpenning i förebyggande
syfte höjs marginellt till följd av höjt prisbasbelopp.

Besluten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna,
Centerpartiet och Liberalerna.



Ytterligare åtgärder för att
begränsa marknadsföringen av
spel och ökade möjligheter för att
stänga ute illegalt spel
Publicerad 27 januari 2021

Förslag på ytterligare åtgärder för att begränsa
marknadsföringen av spel och ökade möjligheter för att
stänga ute illegalt spel har skickats ut på remiss.
I samband med omregleringen av den svenska spelmarknaden bedömde
regeringen att vissa frågor kopplade till reformen behövde utredas vidare. En
särskild utredare, före detta riksdagsledamoten Anna-Lena Sörenson, gavs
därför i uppdrag att bland annat överväga behovet av skärpta regler för att
minska skadeverkningarna av spel och andra åtgärder för att stärka
omregleringen. Utöver dessa frågor skulle utredningen bland annat överväga
nya finansieringsmodeller för hästnäringen och idrottsrörelsen. Utredningen,
som antog namnet Spelmarknadsutredningen, slutredovisade sitt uppdrag i
december 2020.

- Staten har ett stort ansvar att skydda svenska konsumenter på
spelmarknaden. Det handlar både om att begränsa aggressiv spelreklam och
att stoppa spelföretag som saknar licens. Spelmarknadsutredningens
betänkande kommer tillsammans med remissvaren att utgöra ett viktigt
underlag för regeringens kommande åtgärder för en hållbar spelmarknad med
starkt konsumentskydd, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Betänkandena som har gått ut på remiss till och med den 30 april 2021
innehåller bland annat följande förslag:

Fler åtgärder för att stänga ute olicensierat spel från den svenska
spelmarknaden. Utredningen föreslår bland annat ett tillståndskrav för
spelprogramvara, ett återinrättat förvaltningsrättsligt främjandeförbudet
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och ett utvidgat reklamförbud.
Ytterligare åtgärder för att minska skadeverkningarna av spel.
Utredningen föreslår bland annat att Spelinspektionen ska ta fram en
modell för riskklassificering som kan användas till exempel i
kunskapshöjande insatser, föreskriftsarbete och tillsyn. Utredningen
föreslår även förbud av marknadsföring under dagtid för de mest
riskfyllda spelen, en permanent förlustgräns om 5 000 kronor per vecka
för spel på värdeautomater samt att Spelinspektionen bör intensifiera
arbetet med att förtydliga omsorgsplikten.
En ny lag med uppgiftsskyldighet för licenshavare avseende spelets
omfattning. Förslaget ska enligt utredningen ge ökad möjlighet för
Spelinspektionen att följa utvecklingen på spelmarknaden.
En möjlighet för Spelinspektionen att undanta allmännyttan från krav på
certifiering samt ett undantag för allmännyttan från förbudet mot
lojalitetsbonusar.

Spelmarknadsutredningen föreslår inte att det inom ramen för
spelregleringen ska införas en marknadsavgift eller någon annan modell för
finansieringen av idrottsrörelsen och hästnäringen.



Nya uppdrag till Inspektionen för
socialförsäkringen
Publicerad 22 december 2020

Regleringsbrevet till Inspektionen för socialförsäkringen
(ISF) för år 2021 innehåller tre nya uppdrag från
regeringen. Uppdragen rör löneväxling till
tjänstepension, timschablon inom assistansersättningen
samt jämställdhetsintegrering.
– Regeringen ger nu tre nya uppdrag till ISF för att ytterligare främja
effektivitet och rättssäkerhet i socialförsäkringen. Tillsammans med redan
pågående uppdrag, bland annat att utvärdera reformen om reformerade stöd
till personer med funktionsnedsättning samt att genomföra en komparativ
analys av tidig pensionering, kommer ISF att granska många viktiga delar av
socialförsäkringen under 2021, säger socialförsäkringsminister Ardalan
Shekarabi.

I regleringsbrevet för 2021 ska ISF se över möjligheterna att inhämta data
och statistik avseende förekomsten av löneväxling till tjänstepension. Syftet
är att senare kunna analysera effekter av löneväxling till tjänstepension
utifrån ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv.

Vidare ges myndigheten ett uppdrag att kartlägga och analysera
timschablonen inom assistansersättningen. Syftet med detta uppdrag är att
förbättra kunskapen om hur timschablonen används och öka
förutsättningarna för en mer långsiktig och stabil uppräkning av schablonen.

Slutligen får ISF i uppdrag att fortsätta utveckla arbetet med
jämställdhetsintegrering, i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de
jämställdhetspolitiska målen.
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Ökad trygghet och arbete mot
välfärdsbrott i fokus för
Försäkringskassan 2021
Publicerad 22 december 2020 Uppdaterad 22 december 2020

Regeringen har fattat beslut om nytt regleringsbrev för
Försäkringskassan under 2021. Nyhet i
regleringsbrevet är bland annat ett ökat fokus på arbetet
mot välfärdsbrott.
– För regeringen är det viktigt att våra socialförsäkringssystem fungerar som
tänkt och ger människor trygghet under livet. Det innebär att vi behöver
samla krafterna för att bekämpa brott mot välfärden så att pengar går till den
som är i behov av samhällets stöd. Det är också avgörande att allmänheten
har förtroende för en central myndighet som Försäkringskassan, säger
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

110 miljoner kronor har fr.o.m. 2021 tillförts Försäkringskassans
förvaltningsanslag för att motverka felaktiga utbetalningar och förhindra
bidragsbrott. Försäkringskassan får ett nytt mål i regleringsbrevet att bidra till
det övergripande målet att minska felaktiga utbetalningar med tillhörande
återrapporteringskrav. Försäkringskassan får också ett återrapporteringskrav
om att stärka sin förmåga att motverka bidragsbrott och stärka verksamheten
för återkrav och fordringshantering.

Andra nyheter i regleringsbrevet

Handläggningstiderna för omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning har
under en längre period varit för långa. Försäkringskassan får därför i uppdrag
att redovisa en handlingsplan för hur myndigheten avser att komma tillrätta
med handläggningstiderna.

Försäkringskassan får även ett återrapporteringskrav att redovisa hur
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myndigheten arbetat för att förtroendet för myndigheten ska stärkas.



Förlängning av ersättning till
riskgrupper
Publicerad 21 december 2020

Regeringen har tidigare aviserat att ersättning för
riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper ska
förlängas. Enligt en överenskommelse mellan
regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna avser
regeringen att vid en senare tidpunkt fatta beslut om en
förlängning till och med den 30 april 2021.
Regeringen avser att fatta beslut om förlängning av ersättningarna så snart
riksdagen har godkänt regeringens kommande budgetförslag. Beslut om
förlängningen förväntas tas av regeringen i början av februari 2021. Det
kommer ges möjlighet till retroaktiv ersättning.
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180-dagarsprövningen i
sjukförsäkringen stoppas
Publicerad 21 december 2020 Uppdaterad 21 december 2020

Regeringen föreslår ett tillfälligt stopp i de bedömningar
mot normalt förekommande arbete som enligt
nuvarande regelverk ska göras vid dag 180 i ett sjukfall.
Detta för att förhindra att exempelvis långtidssjuka i
covid-19 och andra människor som har sjukpenning
förlorar denna. Förslaget bygger på en
överenskommelse mellan regeringspartierna,
Centerpartiet och Liberalerna.
I den rådande situationen med stor samhällsspridning av covid-19 har det
blivit tydligt att sjukpenningens regelverk i vissa fall inte är tillräckligt
flexibelt. Personer med goda förutsättningar att återgå i sitt tidigare arbete
riskerar med nuvarande regelverk att nekas fortsatt rätt till sjukpenning.

För att förhindra att fler människor blir av med sin sjukpenning vid dag 180
föreslår regeringen att Försäkringskassan tillfälligt stoppar samtliga 180-
dagarsprövningar. Den försäkrade ska även efter den 180:e dagen i sjukfallet
få sin arbetsförmåga prövad mot arbete hos den arbetsgivare de har, i stället
för mot ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete. Detta ska
gälla fram till dag 365 i sjukfallet.

Förordningsändringen ska gälla retroaktivt från den 21 december till dess att
tidigare aviserade lagändringar för att åstadkomma en flexiblare
rehabiliteringskedja träder i kraft i mitten av mars. Kostnaden för det
tillfälliga stoppet bedöms uppgå till cirka 100 miljoner kronor.
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Regeringen beslutar om
förlängning av tillfällig
föräldrapenning
Publicerad 17 december 2020

Regeringen har i dag beslutat om att förlänga de
tillfälliga åtgärderna med anledning av covid-19 som
gäller tillfällig föräldrapenning. Åtgärderna syftar till att
minska smittspridningen, minska belastningen på
sjukvården och stärka den ekonomiska tryggheten.
De åtgärder som omfattas av dagens regeringsbeslut är:

– Tillfällig föräldrapenning i samband med skolstängning,

– Förebyggande tillfällig föräldrapenning till föräldrar med vissa nyligen
allvarligt sjuka barn som behöver skyddas från smitta,

– Undantag från kravet på läkarutlåtande för att styrka särskilt vård- och
tillsynsbehov för rätt till tillfällig föräldrapenning i vissa situationer för barn
som är mellan 12 och 16 år.

Åtgärderna förlängs till och med den 30 april 2021.
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Kortare handläggningstider och
minskade felaktiga utbetalningar i
Pensionsmyndighetens
regleringsbrev
Publicerad 17 december 2020 Uppdaterad 17 december 2020

I Pensionsmyndighetens regleringsbrev för 2021
fortsätter regeringens satsning för att korta
handläggningstiderna för bostadstillägget. Myndigheten
får även ett nytt mål för att motverka felaktiga
utbetalningar, med tillhörande återrapporteringskrav.
Pensionsmyndigheten får fortsatt i uppdrag att förkorta handläggningstiden
för nyansökningar om bostadstillägg. Den genomsnittliga handläggningstiden
ska vara högst 40 dagar vid utgången av 2021. Myndigheten ska även
fortsätta arbetet med att öka servicenivån genom att korta ned kötiderna i
telefon. Andelen besvarade samtal inom tio minuter ska öka till 75 procent.

– Handläggningstiderna för bostadstillägg måste fortsätta minska. I budgeten
för 2021 skjuter regeringen till mer resurser för att få ner väntetiden och vi
förväntar oss positiva resultat under nästa år, säger socialförsäkringsminister
Ardalan Shekarabi.

Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet är en
prioriterad fråga för regeringen. Pensionsmyndigheten får ett mål i
regleringsbrevet att motverka felaktiga utbetalningar samt tillhörande
återrapporteringskrav om bland annat misstänkta bidragsbrott. Dessutom
syftar det nya uppdraget Rätt från början till att motverka felaktiga
utbetalningar genom att stötta den som ansöker att lämna rätt uppgifter vid
ansökan och under tid med ersättning.

Regeringens arbete för högre pensioner fortsätter. Därför höjs pensionen för
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personer som har arbetat ett helt arbetsliv med låg lön genom ett
inkomstpensionstillägg. Tillägget är nu del i regleringsbrevet och
myndighetens förvaltningsanslag har stärkts för genomförandet av reformen.
Regeringen avsätter nästan två miljarder kronor för 2021 för utgifter för
inkomstpensionstillägget.

I Pensionsmyndighetens regleringsbrev för 2021 ingår även

Återrapporteringskrav kring mörkertalet inom bostadstillägg och
äldreförsörjningsstöd. Mörkertalet är viktigt att följa för regeringen, för
att säkerställa att den som har rätt till förmånen får den.
Månatlig uppföljning av handläggningen av bostadstillägg och
kundservice, utifrån den handlingsplan som Pensionsmyndigheten
redovisade 2020.
Nytt uppdrag gällande pensionsnivå utifrån längd på arbetsliv och
inkomstnivå, i syfte att ge regeringen fördjupad information.



Parterna ska kunna förhandla bort
karensavdraget
Publicerad 16 december 2020

Mot bakgrund av den ovissa utvecklingen av covid-19
vill regeringen under en tid underlätta möjligheten för
arbetstagare att stanna hemma vid symptom och
därmed minska smittspridningen. I den promemoria
som nu skickas på remiss föreslås därför att
arbetsmarknadens parter i kollektivavtal ska kunna
förhandla bort karensavdraget, om det finns särskilda
skäl för det.
I promemorian Vissa undantag från bestämmelserna om karensavdrag
lämnas lagförslag om så kallad dispositiv karens. Det innebär att parterna i
kollektivavtal kan förhandla bort karensavdraget om det finns särskilda skäl
för det.

Ett sådant avtal kan slutas för arbetstagare som i sitt yrkesutövande möter
personer som på grund av sin ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom
antingen löper särskilt stor risk att bli allvarligt sjuka eller att ett redan
allvarligt tillstånd riskerar att förvärras om de insjuknar i en
infektionssjukdom, som exempelvis covid-19. I första hand kan det handla
om personal inom vård- och omsorg, men det kan även gälla andra
yrkesområden.

Syftet med förslaget är att minska smittspridningen i samhället och stärka
den ekonomiska tryggheten.

Åtgärden föreslås gälla från den 1 augusti 2021 till och med den 31 januari
2023. Förslaget kommer att följas upp och utvärderas.
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Utredare föreslår ytterligare
åtgärder för att begränsa
marknadsföringen av spel och
stänga ute illegalt spel
Publicerad 14 december 2020

Spelmarknadsutredningen har bland annat haft i
uppdrag att föreslå ytterligare åtgärder för att begränsa
marknadsföringen av spel och stänga ute illegalt spel. I
dag överlämnar utredningen sitt slutbetänkande till
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.
I samband med omregleringen av den svenska spelmarknaden bedömde
regeringen att vissa frågor kopplade till reformen behövde utredas vidare. En
särskild utredare, före detta riksdagsledamoten Anna-Lena Sörenson, gavs
därför i uppdrag att bland annat överväga behovet av skärpta regler för att
minska skadeverkningarna av spel och andra åtgärder för att stärka
omregleringen. Utöver dessa frågor skulle utredningen bland annat överväga
nya finansieringsmodeller för hästnäringen och idrottsrörelsen.

- Det har varit ett komplext uppdrag som har rört ett stort antal olika frågor
kopplade till spelregleringen som i vissa fall har krävt svåra avvägningar. Jag
tror att de förslag vi kommer med i dag både kan bidra till att stärka
konsumentskyddet och göra regleringen mer ändamålsenlig, säger
regeringens särskilde utredare Anna-Lena Sörenson.

- Staten har ett stort ansvar att skydda svenska konsumenter på
spelmarknaden. Det handlar både om att stänga ute spelföretag som saknar
licens och att se till att de som verkar här med licens gör det på ett
ansvarsfullt sätt. Spelmarknadsutredningens betänkande kommer att utgöra
ett viktigt underlag för regeringens kommande åtgärder, säger
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.
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Utredningen föreslår bland annat följande:

Fler åtgärder för att stänga ute olicensierat spel från den svenska
spelmarknaden. Utredningen föreslår bland annat ett tillståndskrav för
spelprogramvara, ett återinrättat förvaltningsrättsligt främjandeförbudet
och ett utvidgat reklamförbud.
Ytterligare åtgärder för att minska skadeverkningarna av spel.
Utredningen föreslår bland annat att Spelinspektionen ska ta fram en
modell för riskklassificering som kan användas till exempel i
kunskapshöjande insatser, föreskriftsarbete och tillsyn. Utredningen
föreslår även förbud av marknadsföring under dagtid för de mest
riskfyllda spelen, en permanent förlustgräns om 5 000 kronor per vecka
för spel på värdeautomater samt att Spelinspektionen bör intensifiera
arbetet med att förtydliga omsorgsplikten.
En ny lag med uppgiftsskyldighet för licenshavare avseende spelets
omfattning. Förslaget ska enligt utredningen ge ökad möjlighet för
Spelinspektionen att följa utvecklingen på spelmarknaden.
En möjlighet för Spelinspektionen att undanta allmännyttan från krav på
certifiering samt ett undantag för allmännyttan från förbudet mot
lojalitetsbonusar.



Förlängning av tillfälliga åtgärder i
sjukförsäkringen
Publicerad 14 december 2020

Regeringen avser att föreslå och besluta om
förlängning av tillfälliga åtgärder i sjukförsäkringen med
anledning av covid-19. Åtgärderna syftar till att minska
smittspridningen, minska belastningen på sjukvården,
stärka den ekonomiska tryggheten samt lindra
konsekvenserna för arbetsgivare. Förslaget bygger på
en överenskommelse mellan regeringspartierna,
Centerpartiet och Liberalerna.
För närvarande gäller de tillfälliga åtgärderna till och med den 31 december
2020. Här följer de förlängningar som regeringen avser att fatta beslut om:

− Ersättning för karensavdrag med ett schablonbelopp om 810 kr.
− Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna med ett
schablonbelopp om 810 kr per dag.
− Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som
överstiger det normala.
− Uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e dagen till den 15:e dagen i ett
sjukfall.

Åtgärderna förlängs till och med den 30 april 2021.

Regeringen har tidigare aviserat att undantag vid prövningen mot normalt
förekommande arbete i sjukpenningen vid inställd vård eller rehabilitering
förlängs t.o.m. 30 juni 2021.

Regeringen kommer att återkomma i ovanstående frågor.
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Digital pressträff med
socialförsäkringsminister Ardalan
Shekarabi 14 december 2020
Publicerad 14 december 2020 Uppdaterad 14 december 2020

I dag måndag 14 december överlämnar
Spelmarknadsutredningen sitt huvudbetänkande till
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. I samband
med detta hålls en digital pressträff.

Tid: 14 december 2020 kl. 13.00
Plats: Digital pressträff. Pressträffen webbsänds på regeringen.se och på
Regeringskansliets Youtube.

På pressträffen medverkar utredare Anna-Lena Sörenson. Både Anna-Lena
Sörenson och Ardalan Shekarabi finns tillgängliga för enskilda intervjuer via
Zoom efter pressträffen.

Anmälningstiden har gått ut.
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Socialdepartementet anordnar
seminarium om sjukförsäkringen
Publicerad 11 december 2020 Uppdaterad 11 december 2020

En trygg och fungerande sjukförsäkring är en
fundamental del i ett välfärdssamhälle. Var står vi i dag,
och vad har pandemin inneburit för våra
trygghetssystem? Fredag den 11 december bjuder
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi in till ett
digitalt seminarium på detta tema.

Tid: 11 december 2020 kl. 10.00
Plats: Digitalt seminarium med paneldiskussion på Socialdepartementets
Twitter

Till följd av pandemin har regeringen infört en rad tillfälliga förändringar av
reglerna i sjukförsäkringen. Dessa förändringar har varit betydelsefulla i
arbetet med att begränsa smittspridningen och stärka den ekonomiska
tryggheten för personer som drabbas av sjukdom. Men hur starkt skydd ger
sjukförsäkringen i dag? Och finns det delar som behöver bli bättre och mer
ändamålsenliga?

Vid seminariet deltar Claes Jansson, tidigare utredare för En trygg
sjukförsäkring med människan i centrum samt Mandus Frykman, tidigare
nationell samordnare för en fungerande sjukskrivningsprocess. Deltar gör
även Ruth Mannelqvist, professor i rättsvetenskap vid Umeå Universitet, Per
Molander, tidigare ordförande i Jämlikhetskommissionen samt Sofia Rydgren
Stale, ordförande i Sveriges läkarförbund.

Det digitala seminariet riktar sig brett till allmänheten, media, organisationer
samt andra intresserade. Seminariet kan i efterhand ses på regeringen.se samt
på regeringens Youtube. För mer information, kontakta pressekreterare
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Viktor Nyberg.



Heidi Stensmyren ny
styrelseordförande för
Försäkringskassan
Publicerad 10 december 2020

Regeringen har utsett Heidi Stensmyren till ny
ordförande i Försäkringskassans styrelse. Förordnandet
sträcker sig från den 1 januari 2021 till den 31
december 2023. Samtidigt utser regeringen fyra nya
styrelseledamöter.
– Som bland annat mångårig ordförande i Sveriges Läkarförbund besitter
Heidi Stensmyren kunnandet och erfarenheten att leda styrelsens arbete.
Med henne och övriga nya ledamöter breddas kompetensen med fokus på
sjukvården och juridiken, vilket kommer vara av yttersta vikt för att
tillsammans med generaldirektören utveckla Försäkringskassan som
myndighet, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Regeringen utser kommunstyrelsens ordförande och juristen Ulrika Liljeberg,
professor Lotta Vahlne Westerhäll, samt kommunstyrelsens ordförande och
juristen Erland Olausson att vara ledamöter i styrelsen för myndigheten från
den 1 januari 2021 till den 31 december 2023. Generaldirektören Thomas
Pålsson utses att vara ledamot från den 1 april 2021 till den 31 mars 2024.

Utöver generaldirektör Nils Öberg och ovanstående personer ingår sedan
tidigare ledamöterna Anita Johansson, Ella Niia och Jörgen Olofsson i
styrelsen för Försäkringskassan.

Regeringen beslutar även att vice styrelseordförande hädanefter ska utses av
regeringen, och inte som tidigare av myndighetens styrelse.
Förordningsändringen träder i kraft den 15 januari 2021.
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Regeringen föreslår förlängning av
undantag i rehabiliteringskedjan
Publicerad 08 december 2020

På grund av att sjukvården fått ställa om med anledning
av covid-19 har många patienter fått sin vård och
rehabilitering uppskjuten. Regeringen föreslår därför en
förlängning av det tillfälliga undantaget från prövningen
mot normalt förekommande arbete vid dag 180 och dag
365 i rehabiliteringskedjan vid inställd eller uppskjuten
vård, behandling eller rehabilitering.
För närvarande gäller undantaget till och med den 31 december 2020.
Regeringen föreslår att det förlängs t.o.m. den 30 juni 2021. Förslaget
kommer att lämnas i en kommande extra ändringsbudget i början av nästa år.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna,
Centerpartiet och Liberalerna.

https://www.regeringen.se/


Förlängd giltighet av den tillfälliga
förordningen om
spelansvarsåtgärder med
anledning av covid-19
Publicerad 03 december 2020 Uppdaterad 03 december 2020

I dag har regeringen beslutat om förlängd giltighet av
den tillfälliga förordningen om spelansvarsåtgärder med
anledning av spridningen av sjukdomen covid-19.
Förordningens regler riktar sig mot de särskilt riskabla
spelformerna.
Den tillfälliga förordningen om spelansvarsåtgärder är tidsbegränsad och
skulle upphöra att gälla vid utgången av 2020. Genom dagens beslut förlängs
förordningens giltighet till utgången av juni 2021.

- Vi har den senaste tiden sett en fortsatt och kraftigt ökande smittspridning i
samhället. Läget är mycket allvarligt. I spåren av pandemin ser vi fortsatta
risker på spelområdet som gör att vi behöver agera för att minska riskerna
för sårbara konsumenter, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Förordningen som får förlängd giltighet innehåller bestämmelser om att

insättningsgränsen vid spel på onlinekasino får uppgå till högst
5 000 kronor och att motsvarande förlustgräns gäller vid spel på
värdeautomater,
det är obligatoriskt för spelarna att ange gränser för speltiden vid spel på
onlinekasino och värdeautomater, och
bonusar som erbjuds av licenshavare som tillhandahåller onlinekasino
och värdeautomater får uppgå till högst 100 kronor.

https://www.regeringen.se/


Delegationen för senior arbetskraft
överlämnar sitt slutbetänkande
Publicerad 30 november 2020 Uppdaterad 30 november 2020

I dag överlämnar delegationen för senior arbetskraft sitt
slutbetänkande till socialförsäkringsminister Ardalan
Shekarabi. 23 underlagsrapporter ligger till grund för
betänkandet Äldre har aldrig varit yngre – allt fler kan
och vill arbeta längre (SOU 2020:69).
Delegationen presenterar i betänkandet ett antal allmänna överväganden och
bedömningar. Till att börja med är det en nödvändighet att den som kan och
vill arbeta längre får göra det, och att seniorers kunskaper och erfarenheter
tas tillvara på ett bättre sätt. Det är uppenbart, enligt delegationen, att det
finns en stor och underutnyttjad arbetskraftspotential bland seniorer.

Samtidigt är möjligheterna till ett längre arbetsliv olika. Om de som av olika
skäl inte kan arbeta längre ändå ska få en trygg försörjning krävs att fler
arbetar längre. Det är, enligt delegationen, en fråga om solidaritet.

Förbättringar i folkhälsan och medicinska framsteg medför att hälsoskäl blir
ett allt mindre generellt hinder för ett längre arbetsliv, samtidigt som den
kognitiva förmågan bland äldre blir allt bättre. Chefer och HR-funktioner
behöver bland annat bedriva ett åldersmedvetet ledarskap, och stödja
seniorer att fortsätta arbeta.

Åldersdiskriminering och ålderism är vanligt förekommande på
arbetsmarknaden. Hinder som försvårar för seniorer att arbeta, såsom
otidsenliga attityder till seniorers förmågor och kompetens, måste motarbetas
med ett långsiktigt och målmedvetet påverkansarbete. Delegationen föreslår
därför att en fast funktion för främjande av ett längre arbetsliv ska inrättas.
Arbetsmarknadens parter bör ha ett stort inflytande och ansvar för
funktionen.

https://www.regeringen.se/


Delegationen anser även att ett längre arbetsliv förutsätter livslångt lärande.
En föränderlig och dynamisk arbetsmarknad kräver kontinuerlig
kompetensutveckling för att fler ska kunna stanna länge i arbetslivet. Det är
ett gemensamt ansvar och kräver aktiva insatser från staten och
arbetsmarknadens parter.

Delegationens ordförande Anders Ferbe finns tillgänglig för media på 070-
556 14 85, alternativt andersferbe@gmail.com.



Utredning tillsätts för att stärka
arbetet mot olicensierat spel och
matchfixning
Publicerad 30 november 2020

Gunnar Larsson, generaldirektör för Kammarkollegiet,
ges i uppdrag att identifiera hinder och föreslå lösningar
för att möjliggöra en mer effektiv tillsyn av illegalt spel. I
uppdraget ingår även att utreda hur arbetet mot
matchfixning kan stärkas.
En välfungerande spelmarknad förutsätter att olicensierade spelbolag stängs
ute från den svenska spelmarknaden. Därför ges Gunnar Larsson i uppdrag
att identifiera hinder och föreslå lösningar för att möjliggöra en mer effektiv
tillsyn av illegalt spel. Det handlar bl.a. om att titta på de frågor som
Spelinspektionen har lyft avseende tillämpningssvårigheter med
betalningsblockering. Utredningen kommer också ta ett samlat grepp och
analysera frågor om exempelvis berörda myndigheters arbete, metoder,
uppdrag och förutsättningar.

- Vi har ett ansvar att skydda framför allt sårbara konsumenter från illegalt
spel, men också att skydda de seriösa aktörerna på spelmarknaden från illojal
konkurrens. Det behövs ökade insatser för att stänga ute illegalt spel från den
svenska spelmarknaden. Vi intensifierar nu också arbetet mot matchfixning
och organiserad brottslighet, säger socialförsäkringsminister Ardalan
Shekarabi.

Utöver frågan om illegalt spel kommer utredningen också ges i uppdrag att
utreda hur arbetet mot matchfixning kan stärkas. Arbetet mot matchfixning
handlar om att skydda idrottens integritet men också om att förhindra att spel
missbrukas för kriminell verksamhet och att upprätthålla ett starkt
konsumentskydd på spelmarknaden.

https://www.regeringen.se/


För att på ett effektivt sätt motverka matchfixning måste myndigheter,
idrottsrörelsen och spelbolagen ha möjlighet till samverkan. Utredaren ska
därför vid behov föreslå åtgärder för att undanröja eventuella hinder för en
ändamålsenlig informationsdelning mellan samtliga berörda aktörer. I
uppdraget ingår även att se över Spelinspektionens och Matchfixningsrådets
uppdrag i arbetet mot matchfixning.



Delegationen för senior arbetskraft
lämnar över slutbetänkande
Publicerad 30 november 2020 Uppdaterad 30 november 2020

Måndag den 30 november kl. 13.00 lämnar
delegationen för senior arbetskraft över sitt
slutbetänkande till socialförsäkringsminister Ardalan
Shekarabi.

Tid: 30 november 2020 kl. 13.00
Plats: Digital överlämning via Skype. Journalister är välkomna att delta
vid överlämnandet via länk.

Föranmälda journalister kan få möjlighet att ställa frågor via Skype.
Presslegitimation krävs. Obligatorisk föranmälan senast måndag 30
november klockan kl. 12.00 via formuläret, se nedan.

Anmälan till överlämningen har stängt.

https://www.regeringen.se/


Pressinbjudan: Ardalan Shekarabi
presenterar nyhet om stärkt arbete
mot olicensierat spel och
matchfixning
Publicerad 30 november 2020 Uppdaterad 30 november 2020

I dag kl. 11.00 på en digital pressträff presenterar
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi en nyhet i
regeringens arbete mot illegalt olicensierat spel och mot
matchfixning.

Tid: 30 november 2020 kl. 11.00
Plats: Digital pressträff. Pressträffen webbsänds på regeringen.se och på
Regeringskansliets Youtube.

Föranmälda journalister kan få möjlighet att ställa frågor via Zoom.
Presslegitimation krävs. Obligatorisk föranmälan senast måndag 30
november klockan kl. 9.30 via formuläret, se nedan.

Anmälan till pressträffen är stängd.

https://www.regeringen.se/


Nya krisåtgärder för att stötta
företag och enskilda genom
pandemin
Publicerad 26 november 2020

Sjukförsäkringen görs mer flexibel för personer som är
sjuka en längre tid. Regeringen presenterar i dag även
utformningen av förlängningen av omställningsstödet
och att ett omsättningsstöd kommer att införas till
handels- och kommanditbolag. Förslagen bygger på en
överenskommelse mellan regeringspartierna,
Centerpartiet och Liberalerna.
Förslagen kommer att lämnas i en kommande extra ändringsbudget i början
av nästa år.

Mer flexibel rehabiliteringskedja i sjukförsäkringen

Regeringen anser att rehabiliteringskedjan i sjukpenningen behöver bli mer
flexibel för att förhindra att människor förlorar sin sjukpenning och fler ska
få chansen att rehabiliteras tillbaka till sitt befintliga arbete. Behovet av
förändring har belysts av vissa långvariga effekter av covid-19. Förslaget
innebär att bedömningen av arbetsförmågan mot normalt förekommande
arbete efter dag 180 ska kunna skjutas upp, om övervägande skäl talar för att
den försäkrade kommer att återgå i arbete hos arbetsgivaren senast dag 365.
Lagändringen föreslås träda i kraft i mars 2021.

Utformningen av det förlängda omställningsstödet

Omställningsstödet trädde i kraft i juni i år. Omställningsstödet baseras på
omsättningstapp till följd av covid-19-pandemin för en viss period jämfört
med samma tid 2019. Syftet med stödet är att göra det möjligt för företag att

https://www.regeringen.se/


överbrygga den akuta krisen. Utbetalning av stöd avseende tidigare perioder
pågår för närvarande och det har tidigare meddelats att omställningsstödet
kommer att förlängas året ut.

För månaderna augusti till december preciserar regeringen nu att stödet delas
upp i två perioder. För perioden augusti till oktober kan företag som har haft
ett omsättningstapp på minst 40 procent få stöd. För stöd avseende perioden
november och december ska tappet ha varit minst 30 procent.

Fasta kostnader ersätts med en andel som motsvarar 70 procent av
omsättningstappet. Stöd kommer att kunna ges med sammanlagt max 30
miljoner kronor per företag augusti till december. Stödet under november–
december kommer i dessa avseenden att göras så generöst som EU:s
tillfälliga regelverk för statsstöd möjliggör, för att fler företag ska klara sig
genom pandemin.

Nytt omsättningsstöd för handels- och kommanditbolag

I likhet med enskilda näringsidkare kan delägare i handelsbolag, generellt
sett, inte vara anställda i bolaget. Det innebär att fysiska delägare i ett
handelsbolag inte heller kan få stöd för korttidsarbete. Har handelsbolaget
anställda kan dock de anställda omfattas av stödet. Därför föreslås ett nytt
stöd till handelsbolag med minst en fysisk delägare.

Stödet till handelsbolag kommer utformas med utgångspunkt i reglerna för
omsättningsstödet för enskilda näringsidkare. Stödet följer perioderna i
omsättningsstödet och ska avräknas mot andra stöd. Regeringen återkommer
med den detaljerade utformningen.



Internationell jämförelse av tidig
pensionering
Publicerad 19 november 2020 Uppdaterad 19 november 2020

Regeringen ger Inspektionen för socialförsäkringen
(ISF) i uppdrag att i en internationell utblick
sammanställa en översikt kring hur personer i andra
jämförbara länder kan gå i tidig pension.
– Med en ökad andel äldre i befolkningen behöver många av oss arbeta
längre för att finansiera vår gemensamma välfärd. Det finns dock personer
som inte kan eller orkar jobba ytterligare, exempelvis till följd av fysiskt
krävande arbetsuppgifter. Uppdraget till ISF ska fördjupa kunskapen om hur
tidig pensionering möjliggörs i andra länder, säger socialförsäkringsminister
Ardalan Shekarabi.

Vidare ska myndigheten jämföra vilka effekter och drivkrafter som uppstår i
de olika systemen. ISF ska även välja ut några exempel och analysera dess
effekter, samt analysera dem i relation till det svenska pensionssystemet.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 30 juni 2021.

https://www.regeringen.se/


Utvärdering av reformerade stöd
till personer med
funktionsnedsättning
Publicerad 12 november 2020 Uppdaterad 12 november 2020

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) får i uppdrag
att utvärdera reformen om övergången från vårdbidrag
och handikappersättning till omvårdnadsbidrag och
merkostnadsersättning.
– Avsikten med reformen var att skapa enklare och tydligare regler för
stöden. Regeringen är angelägen om att få kunskap om hur reformen faller
ut, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Utvärderingen ska klargöra reformens effekter för berörda individer, i
relation till reformens intention. Analysen ska också belysa
Försäkringskassans handläggning av de nya förmånerna.

Reformen, som infördes den 1 januari 2019, har ännu inte fått fullt
genomslag. Regeringen anser dock att det är angeläget att studera reformens
utfall för de berörda individerna. Nu när produktionstakten är högre hos
Försäkringskassan och regeringen dessutom avser att tillföra medel för att
korta handläggningstiderna görs bedömningen att en utvärdering är möjlig.

Uppdraget ska delredovisas till Socialdepartementet senast den 5 februari
2021. Delredovisningen ska avse en initial analys av ärenden där
bedömningen av omvårdnadsbehovet skiljer sig mellan vårdbidrag och
omvårdnadsbidrag.

Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 30 november
2021 vad gäller omvårdnadsbidrag, och den 30 september 2022 vad gäller
merkostnadsersättning.

https://www.regeringen.se/


Utökad förmånstid för ersättning till
vissa riskgrupper
Publicerad 12 november 2020

Förmånstiden för förmånerna som med anledning av
covid-19 kan lämnas till vissa riskgrupper, vissa
anhöriga till riskgrupper och föräldrar till vissa nyligen
allvarligt sjuka barn utökas nu från 90 till 184 dagar.
Detta efter att riksdagen under gårdagen röstat igenom
regeringens tolfte extra ändringsbudget. Ersättning kan
därmed ges för samtliga dagar i perioden den 1 juli till
och med den 31 december 2020.
Giltighetstiden för förordningen om viss sjukpenning i förebyggande syfte
och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19 har
tidigare förlängts till utgången av 2020. Samma gäller giltighetstiden för
förordningen om viss tillfällig föräldrapenning med anledning av sjukdomen
covid-19. I förordningarna finns bestämmelser om förmåner som med
anledning av covid-19 kan lämnas till vissa riskgrupper, vissa anhöriga till
riskgrupper och föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn.

Det antal dagar för vilka respektive förmån kan lämnas utökas nu från 90 till
184, så att det är möjligt att få ersättning under hela perioden den 1 juli till
och med den 31 december 2020.

https://www.regeringen.se/


Ardalan Shekarabi deltar vid
Rädda Barnens seminarium om
ekonomisk utsatthet bland barn
Publicerad 10 november 2020

Tisdag den 10 november deltar
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi vid Rädda
Barnens digitala seminarium om rapporten
”Millenniebarnen – en studie om ekonomisk utsatthet
bland barn under hela uppväxten”.
Seminariet äger rum klockan 12.00. För mer information och
intervjuförfrågningar, kontakta pressekreterare Viktor Nyberg.

https://www.regeringen.se/


Förlängda åtgärder för att minska
riskerna på spelmarknaden till följd
av utbrottet av covid-19
Publicerad 10 november 2020

Förslag om förlängd giltighetstid för den tillfälliga
förordningen om tillfälliga spelansvarsåtgärder har
skickats ut på remiss. I promemorian föreslås att de
skärpta kraven med anledning av covid-19 ska fortsätta
att gälla till utgången av juni 2021.
– Vi ser att utvecklingen av covid-19 går åt fel håll i flera delar av landet.
Läget är mycket allvarligt. I spåren av pandemin ser vi fortsatta risker på
spelområdet som gör att vi behöver agera för att minska riskerna för sårbara
konsumenter, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Promemorian som har gått ut på remiss t.o.m. den 23 november 2020
innehåller förslag på förlängning av följande krav:

insättningsgränsen vid spel på onlinekasino får uppgå till högst 5 000
kronor och motsvarande förlustgräns ska gälla vid spel på
värdeautomater,
det ska vara obligatoriskt för spelarna att ange gränser för speltiden vid
spel på onlinekasino och värdeautomater, och
bonusar som erbjuds av licenshavare som tillhandahåller onlinekasino
och värdeautomater får uppgå till högst 100 kronor.

Den tillfälliga förordningen om spelansvarsåtgärder skulle upphöra att gälla
vid utgången av 2020. Förordningen föreslås nu få förlängd giltighetstid till
utgången av juni 2021.

https://www.regeringen.se/


Pressträff om åtgärder på
spelmarknaden med anledning av
covid-19
Publicerad 10 november 2020 Uppdaterad 10 november 2020

I dag klockan 08.15 hålls en pressträff om åtgärder på
spelmarknaden med anledning av coronaviruset. Det
finns möjlighet att delta via länk.

Tid: 10 november 2020 kl. 08.15
Plats: Bella, kvarteret Björnen. Entré via Rödbodgatan 6. Pressträffen
hålls även digitalt med deltagande via länk.

Pressträffen webbsänds på regeringen.se, Regeringskansliets Youtube och
regeringens Instagram.

Anmälan är stängd

https://www.regeringen.se/


Utredare ska se över tillfällig
föräldrapenning
Publicerad 05 november 2020 Uppdaterad 05 november 2020

Regeringen har i dag fattat beslut om en översyn av den
tillfälliga föräldrapenningen. Syftet med utredningen är
att modernisera och förenkla regelverket och göra det
mer lättöverskådligt. Regeringen vill även minska
utrymmet för felaktiga utbetalningar.
– Lagstiftningen kring tillfällig föräldrapenning har blivit alltmer komplex
under årens lopp, och arbetsmarknaden har genomgått stora förändringar.
Oavsett anställningsform eller sektor ska föräldrar ha goda möjligheter att
använda föräldraförsäkringen, säger socialförsäkringsminister Ardalan
Shekarabi.

Allt fler löntagare har i dag oregelbundna arbetstider, samt kortvariga och
ibland osäkra anställningar. Antalet egenföretagare har ökat. Utredningen
ska därför kartlägga och analysera vilka utmaningar som dagens arbetsliv
innebär för föräldrars möjligheter att använda tillfällig föräldrapenning.

Utredningen ska inom ramen för uppdraget lämna förslag som möjliggör att
föräldrar ska kunna få tillfällig föräldrapenning för att instruera personal i
förskola, skola, fritidshem och pedagogisk omsorg om egenvård för ett barn
med kronisk sjukdom.

Utredaren ska också undersöka och föreslå hur regelverket och
Försäkringskassans hantering av förmånen kan förändras i syfte att minska
utrymmet för felaktiga utbetalningar.

Utredningen ska redovisas till Socialdepartementet senast den 31 maj 2022.
En delredovisning ska lämnas i maj 2021. Delredovisningen gäller uppdraget
att lämna förslag som möjliggör att föräldrar ska kunna få tillfällig
föräldrapenning för att stödja exempelvis skolpersonal i den egenvård som

https://www.regeringen.se/


barn med kroniska sjukdomar kan behöva.

Regeringen har utsett Marika Lindgren Åsbrink till särskild utredare.



Socialförsäkringsminister Ardalan
Shekarabi presenterar utredning
om tillfällig föräldrapenning
Publicerad 05 november 2020 Uppdaterad 05 november 2020

Torsdag den 5 november klockan 13.00 presenterar
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi direktiven
och utredare till den utredning om modernare och
enklare regelverk för tillfällig föräldrapenning, som
regeringen beslutar om att tillsätta i dag. Endast ett fåtal
journalister kan närvara på plats på grund av rådande
omständigheter, men föranmälda journalister kan också
delta digitalt.

Tid: 5 november 2020 kl. 13.00
Plats: Bella, kvarteret Björnen. Entré via Rödbodgatan 6. Pressträffen
hålls även digitalt med deltagande via länk.

Pressträffen webbsänds på regeringen.se samt på Regeringskansliets
Youtubekanal.

Anmälan till pressträffen är avslutad.

https://www.regeringen.se/


Ersättning till riskgrupper föreslås
förlängas ytterligare
Publicerad 05 november 2020

Regeringen har tidigare beslutat att förlänga giltigheten
av vissa bestämmelser med anledning av covid-19 till
och med den 31 december 2020. Det gäller viss
sjukpenning i förebyggande syfte, viss
smittbärarpenning och viss tillfällig föräldrapenning.
Regeringen bedömer nu att möjligheten till ersättning
bör förlängas till och med den 31 mars 2021.
I och med den ökande smittspridningen i samhället bedömer regeringen att
möjligheten till ersättning bör förlängas åtminstone ytterligare tre månader.

Ersättningarna riktar sig till riskgrupper, vissa anhöriga till riskgrupper samt
till föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka barn.

En förlängning innebär även att antalet ersättningsdagar kommer att behöva
utökas.

Regeringen avser att återkomma i frågan.

https://www.regeringen.se/


Förslag om familjeveckan skickas
på remiss
Publicerad 04 november 2020

Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2021
att införandet av en familjevecka ska påbörjas. Nu
skickas förslag om hur införandet kan ske på remiss.
Förslagen baseras på en överenskommelse mellan
regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.
Familjeveckan ska underlätta för förvärvsarbetande föräldrar att kombinera
arbetsliv och familjeliv, förbättra förutsättningarna för föräldrar att
förvärvsarbeta samt främja minskat deltidsarbete.

Familjeveckan ska även ge föräldrar till något äldre barn bättre möjligheter
att i vissa situationer vara lediga tillsammans med barnen.
I den promemoria som nu remitteras lämnas förslag till en ny
föräldrapenningsförmån i socialförsäkringsbalken. Förmånen ska kunna
lämnas till föräldrar som har barn som är mellan fyra och sexton år gamla.

Förmånen föreslås kunna lämnas när en förälder avstår från förvärvsarbete
för att ta hand om sitt barn under en dag när det exempelvis är lov,
terminsuppehåll, studiedag för personalen eller för att delta i ett
utvecklingssamtal om barnet. Förmånen föreslås beräknas på samma sätt
som tillfällig föräldrapenning.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2022.

Inför budgetpropositionen för 2022 är det angeläget att förslag kan
förberedas genom remittering. Om förslagen om införandet av familjeveckan
presenteras i budgetpropositionen för 2022 och med vilken utformning, till
exempel vad gäller antalet dagar som första steg i genomförandet av
familjeveckan, blir beroende av de budgetförhandlingar som förs i det
slutliga arbetet med budgetpropositionen.

https://www.regeringen.se/




Spelmarknadsutredningen
delrapporterar uppdrag
Publicerad 29 oktober 2020

Regeringen tillsatte den 7 juni 2018
Spelmarknadsutredningen för att utreda vissa centrala
marknadsfrågor vid omregleringen av spelmarknaden.
Utredningen har i dag redovisat den del av uppdraget
som avser finansieringen av hästnäringen.
Omregleringen av spelmarknaden trädde i kraft den 1 januari 2019 och
medförde stora förändringar på spelmarknaden, inte minst för ATG som ägs
av hästsporten. I samband med det tillsatte regeringen en utredning för att
utreda vissa centrala marknadsfrågor som ännu inte hade slutbehandlats. Det
innebar bland annat analysera hästnäringens förutsättningar efter
omregleringen och behovet av en fristående finansieringsmodell för spel på
hästtävlingar, samt hur en sådan finansieringslösning i så fall skulle se ut.
Denna del av uppdraget har i dag redovisats till regeringen.

Övriga delar av utredningens uppdrag, som bl.a. avser ytterligare verktyg för
att stänga ute olicensierade spelföretag från spelmarknaden och
begränsningar i marknadsföringen av spel, ska redovisas senast den 16
december 2020.

https://www.regeringen.se/


Ardalan Shekarabi besöker
Eskilstuna
Publicerad 19 oktober 2020 Uppdaterad 19 oktober 2020

Måndagen den 19 oktober besöker
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi Eskilstuna
för att tillsammans med kommunstyrelsens ordförande,
Jimmy Jansson träffa ledning och anställda på ett antal
arbetsplatser i kommunen.
Under förmiddagen träffar Shekarabi företaget Bonaj, verksamma inom
plast- och stålindustrin. Efter lunch gör statsrådet besök på Arken Zoo:s
lager. Dagen avslutas sedan med ett besök på Försäkringskassan i Eskilstuna
för att samtala med handläggare och specialister om handläggning av
ärenden inför dag 180 och rehabiliteringsbeslut.

Media är välkommen att närvara under delar av dagen. För mer information
och intervjuförfrågningar, kontakta pressekreterare Viktor Nyberg.

https://www.regeringen.se/


minPension över 4 miljoner
användare
Publicerad 14 oktober 2020

Tjänsten minPension.se, en oberoende tjänst i
samarbete mellan staten och pensionsbolagen, har nu
passerat fyra miljoner användare.

– Pensionerna är något som berör alla svenskar. Att det nu är fyra miljoner
användare visar på stort intresse för pensionerna. Samtidigt ser vi att
pensionerna är för låga och vi måste därför fortsätta arbeta för att höja
svenska folkets pensioner, säger socialförsäkringsminister Ardalan
Shekarabi.

På minPension.se kan alla som tjänat in till pension i Sverige logga in och se
hela sin pension och göra prognoser. Verksamheten drivs och finansieras till
hälften av staten, till hälften av pensionsbolagen.

Genom det unika samarbetet mellan staten och pensionsbolagen i
minPension är Sverige ett av de främsta länderna i världen när det gäller att
kunna erbjuda sina medborgare information om hela pensionen.

https://www.regeringen.se/


Ardalan Shekarabi besöker
Gävleborg
Publicerad 12 oktober 2020 Uppdaterad 12 oktober 2020

Måndag den 12 oktober besöker
socialförsäkringsministern Sandviken och Gävle.
Under förmiddagen befinner sig Ardalan Shekarabi i Sandviken, där han
träffar medarbetare och chefer på det myndighetsgemensamma
servicekontoret. Efter lunch besöker statsrådet Pensionsmyndigheten och
Försäkringskassan i Gävle.

Media är välkommen att närvara under delar av dagen. För mer information
och intervjuförfrågningar, kontakta pressekreterare Viktor Nyberg.

https://www.regeringen.se/


Ardalan Shekarabi deltar i
seminarium om dansk
pensionsreform
Publicerad 07 oktober 2020

Onsdag den 7 oktober deltar socialförsäkringsministern
i ett LO-seminarium med fokus på den pågående
pensionsreformeringen i Danmark. Medverkar digitalt
gör även Danmarks arbetsmarknadsminister Peter
Hummelgaard.
För intervjuförfrågningar och mer information om det digitala seminariet,
kontakta Viktor Nyberg.

https://www.regeringen.se/


Förlängd ersättning till riskgrupper
Publicerad 24 september 2020

Regeringen förlänger ersättningen till riskgrupper, vissa
anhöriga och föräldrar till vissa nyligen allvarligt sjuka
barn till och med den 31 december 2020. Beslutet
bygger på en överenskommelse mellan
regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.
De åtgärder som förlängs är:

-Förebyggande tillfällig föräldrapenning till föräldrar med vissa nyligen
allvarligt sjuka barn
-Viss sjukpenning i förebyggande syfte till vissa riskgrupper
-Viss smittbärarpenning till vissa anhöriga till riskgrupper.

Regeringen beslutar även om ett förtydligande vad gäller kronisk
lungsjukdom som riskgrupp, samt en utvidgning avseende målgruppen för
vissa anhöriga till personer i riskgrupp som uppbär assistansersättning.
Utvidgningen innebär att även vissa anhöriga till personer med kommunalt
beviljad assistans ska få möjlighet till ersättning.

Regeringen avser också att besluta att respektive förmånstid utökas från 90
till 180 dagar. Utökningen ska dock presenteras för riksdagen innan beslut
kan fattas.

Regeringen förlänger ersättningarna till årsskiftet, men kommer inte att
besluta om ytterligare förlängningar.

https://www.regeringen.se/


Premiepensionsutredningens
uppdrag förtydligas
Publicerad 24 september 2020 Uppdaterad 24 september 2020

Regeringen har beslutat om ändring i uppdraget att
inrätta en ny myndighet med ansvaret för ett upphandlat
fondtorg för premiepension. Den nya myndighet som
utredningen ska förbereda och inrätta ska vara en
nämndmyndighet, med Pensionsmyndigheten som
värdmyndighet.
Det pågående arbetet med att reformera premiepensionssystemet innebär en
övergång från ett öppet till ett upphandlat fondtorg, som ska förvaltas av en
särskild myndighet. Regeringen i samråd med Pensionsgruppen har nu enats
om att myndighetsformen för den nya myndigheten bör vara en
nämndmyndighet.

Myndighetens uppgift ska vara att upphandla fonder till det nya fondtorget
samt att förvalta fondtorget. Myndigheten ska även ansvara för avvecklingen
av det nuvarande fondtorget och hur dagens premiepensionsmedel ska föras
över till det upphandlade fondtorget. Det är regeringens avsikt att
nämndmyndigheten ska ha Pensionsmyndigheten som värdmyndighet.
Närmare regler för det upphandlade fondtorget och nämndmyndigheten
kommer regeringen att redovisa i en kommande lagrådsremiss.

Därutöver förlängs utredningstiden till den 31 augusti 2021, så att
nämndmyndigheten kan inleda sin verksamhet den 1 september 2021.
Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension ska slutredovisas
till Socialdepartementet senast den 1 oktober 2021.

https://www.regeringen.se/


Höjd pension och sänkt skatt
stärker ekonomiska villkor för
pensionärer
Publicerad 18 september 2020

Regeringen avser att föreslå flera åtgärder för att stärka
pensionärers ekonomi i den kommande
budgetpropositionen. Pensionerna höjs genom en ny
förmån samtidigt som skatten sänks ytterligare för
personer över 65 år. Förslagen bygger på en
överenskommelse mellan regeringspartierna,
Centerpartiet och Liberalerna.
Pensionen höjs genom en ny förmån, ett så kallat inkomstpensionstillägg.
Syftet är att höja pensionen för personer som har arbetat ett helt liv med låg
lön. Tillägget ska utbetalas med upp till 600 kronor per månad för
pensionärer som har en inkomstgrundad allmän ålderspension på mellan
9 000 och 17 000 kronor per månad. Den nya förmånen beräknas öka den
disponibla inkomsten för 55 procent av samtliga äldre än 65 år. Andelen är
något högre bland kvinnor än bland män, 62 procent jämfört med 48 procent.

Tillägget är utformat så att det inte påverkar utbetalningen av andra
pensionsförmåner såsom garantipension, bostadstillägg och
äldreförsörjningsstöd. Inte heller avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen,
som till exempel hemtjänstavgiften ska påverkas av tillägget.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 februari 2021 och betalas ut från
och med den 1 september 2021. Kostnaden beräknas uppgå till knappt 2,0
miljarder kronor år 2021. För år 2022 och 2023 är effekterna på statens
budget 6,0 respektive 5,7 miljarder kronor.

Pensionsgruppen är överens om att på kort sikt höja pensionerna genom
inkomstpensionstillägget. Därtill pågår arbete med olika förslag som syftar
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till att långsiktigt öka respektavståndet, det vill säga att det alltid ska löna sig
att ha arbetat och att pensionen för den som har arbetat ett helt arbetsliv är
högre än nivån för grundskyddet.

I den kommande budgeten föreslås även sänkt skatt
för personer över 65 år

En följd av att jobbskatteavdrag införts är att pension och löneinkomst
beskattas olika. Regeringen har sedan tidigare sänkt skatten för de över 65 år
i flera steg för att minska skillnaden i beskattning. Regeringen föreslår nu att
det sista steget tas för att sluta den återstående skillnaden. Det innebär att
skillnaden i beskattning kommer att vara helt borta 1 januari 2023.

Skattesänkningen, som föreslås gälla från 1 januari 2021, sker genom en
förstärkning av det förhöjda grundavdraget. För en person över 65 år med en
månadsinkomst på 21 000 kronor innebär förslaget en skattesänkning på
drygt 800 kronor per år. Den offentligfinansiella effekten av förslaget är 2,3
miljarder kronor.

De kommande förslagen bygger på en överenskommelse mellan
regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 

 



Magdalena Andersson och
Ardalan Shekarabi presenterar
budgetnyheter
Publicerad 18 september 2020 Uppdaterad 18 september 2020

I dag kl. 11.00 håller finansminister Magdalena
Andersson och socialförsäkringsminister Ardalan
Shekarabi en pressträff för att berätta om nya
satsningar i den kommande budgeten. Var vänlig
observera begränsningarna i antal personer som kan
närvara.

Tid: 18 september 2020 kl. 11.00
Plats: Regeringskansliet, Bella, entré via Rödbodgatan 6, Stockholm

Pressträffen webbsänds på regeringen.se och på Regeringskansliets Youtube.

https://www.regeringen.se/


Satsningar för ökad social rättvisa
Publicerad 16 september 2020 Uppdaterad 16 september 2020

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen
satsningar för att öka den sociala rättvisan i samhället.
Det handlar om en återhämtningsbonus för personal
inom hälso- och sjukvården och omsorgen, en satsning
på sociala insatser i socioekonomiskt utsatta områden,
höjt underhållsstöd för ensamstående föräldrar samt
utökade medel för bostadsbidrag. Regeringens förslag
bygger på en överenskommelse mellan
regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Återhämtningsbonus i vård och omsorg

Arbetssituationen för de anställda inom hälso- och sjukvården och omsorgen
behöver bli bättre. Stora yrkesgrupper inom vård och omsorg är i behov av
arbetsmiljöförbättringar, inom äldreomsorgen finns exempelvis problem med
höga sjukskrivningstal.

God arbetsmiljö är avgörande bland annat för att säkerställa kompetens‐
försörjningen inom vård och omsorg. Regeringen vill främja ett hållbart
arbetsliv och satsar därför totalt 300 miljoner kronor för 2021, varav 105
miljoner kronor avsätts för vård och 195 miljoner kronor för omsorg. Medlen
ska användas till exempelvis förbättrad arbetsmiljö, nya arbetssätt eller
genom att utveckla arbetstidsmodeller som till exempel poängsystem,
tidbanker och 3-3-scheman vilket också kan innebära arbetstidsförkortning.

För 2022 och framåt beräknas totalt en miljard kronor per år avsättas till
satsningen, varav 350 miljoner kronor avsätts till hälso- och sjukvård och
650 miljoner till omsorg.

Sociala insatser i socioekonomiskt utsatta områden
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Det finns ett flertal aktörer som är viktiga i arbetet med att minska och
motverka segregation. Genom ytterligare medel kan verksamhet på lokal
nivå som kompletterar och förstärker det arbete som kommuner redan
bedriver, inte minst inom det brottsförebyggande arbetet, stimuleras. Det kan
till exempel handla om ökad tillgänglighet till socialtjänstens verksamheter,
fältassistenter eller liknande. Samverkan mellan skola, socialtjänst och polis
är ett annat viktigt område. Satsningen medför att det skapas förutsättningar
för mer effektiva lösningar jämfört med enskilda sektorsvisa insatser.

Förslaget innebär en förstärkning av statsbidrag i arbetet mot segregation
med 250 miljoner kronor per år under perioden 2021 – 2023.

Höjt underhållsstöd

Ensamstående föräldrar har oftare en knappare ekonomi än föräldrar som är
sammanboende. För att stärka inkomsten för ensamstående föräldrar vill
regeringen därför höja underhållsstödet. En höjning av underhållsstödet
kommer särskilt ensamstående kvinnor med barn till del.

Dagens underhållsstöd täcker inte fullt ut hälften av normalkostnaden för
barnet efter att hänsyn har tagits till barnbidrag och studiebidrag. Detta gäller
särskilt de äldre barnen inom underhållsstödssystemet. Då många barn med
låg ekonomisk standard lever i hushåll som är mottagare av underhållsstöd är
det dessutom fördelningspolitiskt träffsäkert att höja underhållsstödet.

Regeringen föreslår att:

underhållsstödet ska höjas med 150 kronor per barn och månad för barn
som är 15 år eller äldre
underhållsstödet ska höjas med 100 kronor per barn och månad för barn
som är yngre än 15 år.

Nivåerna för underhållsstödet föreslås därmed vara:

1 673 kronor i månaden till och med månaden då barnet fyller 11 år
1 823 kronor i månaden från och med månaden efter den då barnet har
fyllt 11 år till och med månaden då barnet fyller 15 år
2 223 kronor i månaden från och med månaden efter den då barnet har
fyllt 15 år.

Kostnaderna beräknas till 100 miljoner kronor för 2021 och 200 miljoner
kronor för 2022 och framåt.



Förslaget föreslås träda i kraft den 1 juni 2021 och tillämpas första gången i
fråga om underhållsstöd som avser juli 2021.

Utökade medel för bostadsbidrag

Utgifterna för bostadsbidraget har varit högre än beräknat under 2020. Fler
hushåll kan ha rätt till bostadsbidrag exempelvis på grund av ökad
arbetslöshet. Bostadsbidrag är ett träffsäkert behovsprövat bidrag som i
december 2019 nådde ca 137 500 barnhushåll.

Regeringen föreslår att 531 miljoner tillförs bostadsbidraget i
höständringsbudgeten för 2020.



Försäkringskassan ska åtgärda
brister i sjukpenningärenden
Publicerad 10 september 2020 Uppdaterad 10 september 2020

Mot bakgrund av de brister i sjukpenningärenden som
utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i
centrum identifierat ger regeringen nu
Försäkringskassan i uppdrag att identifiera och åtgärda
eventuella brister i handläggningen samt redovisa
planerade och vidtagna åtgärder. Uppdraget avser
ärenden där sjukpenning nekas på grund av att den
försäkrade bedöms ha förmåga att försörja sig i ett på
arbetsmarknaden normalt förekommande arbete.
– Regeringen ser allvarligt på de brister i handläggningen av
sjukpenningärenden som identifierats i utredningen om sjukförsäkringen. Det
är viktigt att klarlägga förhållandena och åtgärda eventuella brister. Därför
ger vi nu Försäkringskassan detta uppdrag, säger socialförsäkringsminister
Ardalan Shekarabi.

Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum har
identifierat brister i Försäkringskassans handläggning. Mot bakgrund av detta
ger regeringen Försäkringskassan i uppdrag att, när det gäller ärenden där
sjukpenning nekas på grund av att den försäkrade bedöms ha förmåga att
försörja sig i ett på arbetsmarknaden normalt förekommande arbete, redovisa
de åtgärder som vidtagits och kommer att vidtas för att säkerställa att

− det i samtliga ärenden genomförs sådan utredning som krävs för att
klarlägga om det finns ett arbete som den försäkrade kan utföra med normal
arbetsprestation och utan mer än ringa anpassning,

− samtliga genomförda utredningar är korrekt dokumenterade, samt att
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− samtliga fattade beslut uppfyller den motiveringsskyldighet som åligger
myndigheten. Särskilt gäller detta de omständigheter som har varit avgörande
för myndighetens ställningstagande så att den försäkrade kan förstå beslutet.

I uppdraget ingår också att Försäkringskassan ska redovisa vidtagna och
planerade åtgärder för att säkerställa att behovet av rehabiliteringsinsatser
utreds och vid behov vidtas så tidigt som möjligt. Syftet med uppdraget är att
identifiera och åtgärda eventuella brister i handläggningen. Människor ska
kunna lita på trygghetssystemen när de saknar arbetsförmåga på grund av
sjukdom.

Försäkringskassan ska delredovisa vidtagna och planerade åtgärder senast
den 15 november 2020 till Socialdepartementet. Uppdraget ska slutredovisas
den 15 augusti 2021.



Förlängning av coronarelaterade
åtgärder i socialförsäkringen
Publicerad 06 september 2020

(Ny version) Regeringen föreslår en förlängning av
coronarelaterade åtgärder på sjukförsäkringsområdet
och för tillfällig föräldrapenning. Regeringens förslag
bygger på en överenskommelse mellan
regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.
Regeringen har under våren och sommaren 2020 vidtagit omfattande
åtgärder inom socialförsäkringsområdet för att minska effekterna av
pandemin. Åtgärderna syftar till att minska smittspridningen, minska
belastningen på sjukvården, stärka den ekonomiska tryggheten samt lindra
konsekvenserna för arbetsgivare. Åtgärder har även vidtagits för att föräldrar
ska kunna vara hemma med sina barn vid skolstängning.

Regeringen föreslår nu att följande åtgärder förlängs till och med den 31
december 2020:

− Ersättning för karensavdrag med ett schablonbelopp om 804 kr

− Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna med ett
schablonbelopp om 804 kr per dag

− Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som
överstiger det normala

− Uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e dagen till den 15:e dagen i ett
sjukfall

− Möjlighet till tillfällig föräldrapenning vid skolstängning.

Regeringen avsätter 3,9 miljarder kronor för åtgärderna 2020, och 4,6
miljarder kronor för åtgärderna 2021.

https://www.regeringen.se/




Försäkringskassan ska analysera
hur covid-19 påverkar
sjukförsäkringen
Publicerad 03 september 2020 Uppdaterad 03 september 2020

Utbrottet av covid-19 har medfört att en stor mängd
planerade besök och operationer inom hälso- och
sjukvården har behövt ställas in vilket innebär att det
finns ett uppdämt vårdbehov som kommer behöva
omhändertas framöver. Regeringen ger nu
Försäkringskassan i uppdrag att analysera hur det
inverkar på sjukförsäkringen och de sjukskrivnas rätt till
ersättning och stöd för återgång i arbete.
– Vi vet att det uppdämda vårdbehovet kan påverka människors trygghet i
sjukförsäkringen, men vi behöver mer kunskap om i vilken utsträckning det
sker. Med det här uppdraget får vi veta mer om hur exempelvis inställda
operationer påverkar sjukförsäkringen och vägen tillbaka till arbete, säger
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Försäkringskassan får också i uppdrag att följa upp hur regeländringar som
genomförs med anledning av covid-19 påverkar beviljandet av sjukpenning.
Därtill ska Försäkringskassan vidta åtgärder för att säkerställa att det inom
hela socialförsäkringen finns goda förutsättningar för långsiktiga
uppföljningar av covid-19-relaterade ärenden.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet enligt följande

− vidtagna åtgärder för att säkerställa att det finns goda förutsättningar för
långsiktiga uppföljningar av covid-19-relaterade ärenden senast den 1
oktober 2020,
− övriga delar av uppdraget senast den 15 jan 2021, 1 sep 2021 och 1 april
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2022.

Socialstyrelsen har tidigare fått i uppdrag att följa och analysera utvecklingen
av väntetider och vårdköer inom hälso- och sjukvården, med särskilt fokus
på konsekvenser av covid-19. Försäkringskassan ska beakta Socialstyrelsens
arbete för att informera sig om utvecklingen inom hälso- och sjukvården i
detta avseende.



Spelmarknadsutredningen
förlängs
Publicerad 16 juli 2020

Regeringen beslutade i dag om att ge förlängd
utredningstid till Spelmarknadsutredningen. Uppdraget
ska i stället redovisas senast den 16 december 2020.
Den del av uppdraget som avser finansieringsmodeller
för hästnäringen ska dock redovisas senast den 31
oktober 2020.
Regeringen beslutade den 7 juni 2018 om att ge en särskild utredare i
uppdrag att bland annat utreda några centrala marknadsfrågor vid
omregleringen av spelmarknaden som inte slutbehandlades i propositionen
En omreglerad spelmarknad. Enligt kommittédirektiven skulle uppdraget
redovisas senast den 31 oktober 2020. Uppdraget utvidgades den 25 april
2019, då utredningen fick i uppdrag att lämna förslag till ytterligare
begränsningar av marknadsföringen av spel.
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Tillfälliga undantag för att trygga
rätten till sjukpenning med
anledning av covid-19
Publicerad 02 juli 2020

Regeringen har beslutat om ett tillfälligt undantag för
sjukskrivna från att prövas mot normalt förekommande
arbeten efter rehabiliteringskedjans dag 180 och dag
365. Undantaget avser fall när den försäkrades
återgång i sitt vanliga arbete, eller annat arbete hos
arbetsgivaren, förskjutits på grund av att vård eller
rehabilitering har försenats till följd av effekter av
sjukdomen covid-19.
Med dagens regelverk kan den som har haft sjukpenning i 180 dagar och får
sin vård eller rehabilitering uppskjuten på grund av störningar i vården, som
orsakats av covid-19, förlora rätten till sjukpenning för att en tidsgräns i
rehabiliteringskedjan passeras där arbetsförmågan ska bedömas mot en
bredare arbetsmarknad. Det betyder att de i väntan på operation eller
liknande för att kunna återgå i arbete hos sin vanliga arbetsgivare i stället
riskerar att förlora sin sjukpenning och förväntas ställa om till ett annat
arbete.

Regeringens beslut innebär att fler sjukskrivna får behålla sin sjukpenning
och ges bättre förutsättningar att återgå i sitt vanliga förvärvsarbete. Det kan
bidra till att minska arbetsgivarnas nyrekryteringsbehov och kostnader som
hänger samman med detta.

Undantaget gäller från och med den 2 april till och med den 31 december
2020.

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna,

https://www.regeringen.se/


Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.



Regeringen inför tillfälliga
spelansvarsåtgärder
Publicerad 11 juni 2020 Uppdaterad 11 juni 2020

Regeringen har beslutat om en tillfällig förordning om
spelansvarsåtgärder, riktad mot de särskilt riskabla
spelformerna som onlinekasino och värdeautomater.
Samtidigt får Folkhälsomyndigheten i uppdrag att göra
en fördjupad analys av hur problemspelande i samhället
utvecklats till följd av covid-19.
– Till följd av den rådande pandemin ser vi en mix av omständigheter som
sammantaget skapar stora risker på spelområdet. Dessa behöver motverkas.
Med åtgärderna stärker regeringen skyddet för svenska konsumenter, säger
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

– Vi behöver fördjupad kunskap om hur problemspelande påverkas av
coronapandemin. Detta är viktigt för att förebygga spelmissbruk i framtiden,
säger socialminister Lena Hallengren.

Allvarliga ekonomiska konsekvenser följer i spåren av utbrottet av covid-19
med ökad risk för arbetslöshet, sjukskrivningar och ekonomisk osäkerhet.
Pandemin ökar därigenom risken för psykisk ohälsa, men även för
spelproblem och ökad skuldsättning.

Förordningen som i dag beslutades om innehåller tillfälliga bestämmelser om
att insättningsgränsen vid spel på onlinekasino får uppgå till högst 5 000
kronor. Motsvarande förlustgräns ska gälla vid spel på värdeautomater.

Det ska även vara obligatoriskt för spelarna att ange gränser för speltiden vid
spel på onlinekasino och värdeautomater, och bonusar som erbjuds av
licenshavare som tillhandahåller onlinekasino och värdeautomater får uppgå
till högst 100 kronor.

https://www.regeringen.se/


Den tillfälliga förordningen träder ikraft den 2 juli och upphöra att gälla vid
utgången av år 2020.

Gällande uppdraget till Folkhälsomyndigheten om analysen av
problemspelande får myndigheten för dess genomförande använda 500 000
kronor under 2020. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast
den 28 februari 2021.



BUMS-utredningen presenterade
förslag inom underhållsstödet
Publicerad 09 juni 2020 Uppdaterad 09 juni 2020

Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd –
minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet (S
2018:13) överlämnade i dag ett delbetänkande till
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.
Utredningen lade fram förslag gällande särskilda skäl
inom underhållsstödet.
Utredningen föreslår att förlänga tiden till första prövningen av särskilda skäl
så att en eventuell indragning av underhållsstödet senareläggs, från sex
månader till tolv månader. Förslaget innebär att Försäkringskassan då får ett
bättre underlag för att bedöma om den bidragsskyldiga föräldern även
framgent har betalningsförmåga, och om underhållsstöd bör fortsätta att
lämnas eller inte. Dessutom innebär den längre tiden bättre förutsättningar
för föräldrarna att med stöd från Försäkringskassan kunna hantera
underhållet på egen hand.

Utredningen föreslår även en mer flexibel hantering av återkommande
prövningar av särskilda skäl. Ett beslut om att det finns särskilda skäl
föreslås gälla för en tid om minst tre månader, och som längst tre år. På så
sätt blir indragningsbestämmelsen mer ändamålsenlig utifrån föräldrarnas
förutsättningar att kunna enas om ett underhåll. När den tidsbestämda
perioden har förflutit ska en ny prövning göras, efter att den bidragsskyldiga
föräldern betalat i rätt ordning under minst tre månader i följd.

Utredningen föreslår också vissa förtydliganden när det gäller vad som ska
anses vara särskilda skäl för att fortsätta lämna underhållsstöd.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

https://www.regeringen.se/


Garantipensionsutredningen
överlämnade slutbetänkande
Publicerad 05 juni 2020 Uppdaterad 05 juni 2020

I dag, fredag den 5 juni, mottog
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Garantipensionsutredningens slutbetänkande.
Utredningen tillsattes i oktober 2018 och har haft i
uppdrag att se över olika delar av garantipensionens
konstruktion. Utredningen överlämnade ett
delbetänkande i december 2019, och avslutar nu sitt
arbete i samband med att slutbetänkandet redovisas.
– Det svenska pensionssystemet genomgår förändringar och det är viktigt att
alla delar följer med i utvecklingen. Utredningens förslag kommer nu att
analyseras i Regeringskansliet, säger socialförsäkringsminister Ardalan
Shekarabi.

I det betänkande som överlämnades i dag lämnar utredningen flera förslag
avseende garantipensionen. Utredningen föreslår bland annat att
åldersgränsen för hur länge man kan tjäna in garantipension genom
bosättning anpassas till de planerade ändringarna av övriga åldersgränser,
och därför höjs från 64 till 65 år 2023.

Vidare föreslår utredningen bland annat ett borttagande av den
undantagsregel som i dagsläget gör det möjligt för vissa försäkrade att vid
beräkning av garantipension tillgodoräkna sig bosättningstid i tidigare
hemland.

Utredaren föreslår också att ett nytt grundskydd införs inom sjuk- och
aktivitetsersättningen. Det nya grundskyddet föreslås ersätta den nuvarande
garantiersättningen och benämnas grundersättning.

https://www.regeringen.se/


Grundersättningen föreslås vara beroende av försäkringstid i Sverige vilken
kan utgöras av både bosättningstid och arbetad tid. Grundersättningen
föreslås ha samma nivåer som nuvarande garantiersättning och samspela
med den inkomstrelaterade sjuk- respektive aktivitetsersättningen på samma
sätt som garantiersättningen gör i dag. Förslagen är en anpassning till
utredningens förslag i delbetänkandet.



Delegationen för senior arbetskraft
får förlängd utredningstid
Publicerad 04 juni 2020 Uppdaterad 04 juni 2020

Regeringen har beslutat att förlänga utredningstiden för
Delegationen för senior arbetskraft, från den 1 oktober
2020 till den 30 november 2020.
Som en del av pensionsöverenskommelsen tillsatte regeringen hösten 2018
en delegation med uppdrag att verka för ett mer inkluderande och
åldersoberoende synsätt i arbetslivet. I uppdraget ingick även att identifiera
hinder och hitta möjligheter för att bättre kunna tillvarata äldres kunskap och
erfarenhet.

Delegationen för senior arbetskraft består av sex ledamöter, åtta
ambassadörer, en sakkunnig samt sekretariatet. Hittills har 20
underlagsrapporter kring äldres situation på arbetsmarknaden publicerats.

https://www.regeringen.se/


Ny generaldirektör för
Inspektionen för
socialförsäkringen
Publicerad 29 maj 2020 Uppdaterad 29 maj 2020

Regeringen har utsett Eva-Lo Ighe till ny generaldirektör
och chef för Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).
Hon kommer närmast från tjänsten som chef för
avdelningen för rättspsykiatri på Rättsmedicinalverket,
och tillträder sin befattning den 15 juni.
– Jag är glad att Eva-Lo Ighe tackat ja till uppdraget som generaldirektör för
ISF. Myndigheten kommer framöver ledas av en analytiskt skicklig,
utvecklingsinriktad och framåtsyftande chef, säger socialförsäkringsminister
Ardalan Shekarabi.

Eva-Lo Ighe har bred erfarenhet av den svenska statsförvaltningen. Bland
annat har hon i mer än tio års tid arbetat med socialförsäkringsfrågor på
Försäkringskassan.

https://www.regeringen.se/


Reviderade förslag för att minska
riskerna på spelmarknaden till följd
av utbrottet av covid-19
Publicerad 22 maj 2020 Uppdaterad 22 maj 2020

I dag remitteras vissa justeringar i det förslag om en
tillfällig förordning om spelansvarsåtgärder som har
varit på remiss till den 8 maj 2020. Justeringarna
innebär att de tillfälliga begränsningarna tydligare riktas
mot de särskilt riskabla spelformerna, dvs. onlinekasino
och värdeautomater.
– Vi vet att onlinekasino har en särställning när det gäller kopplingen till
spelproblem och med det nya förslaget tydliggörs att olika spel innebär olika
risk, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Det justerade förordningsförslag som i dag går ut på remiss t.o.m. den 5 juni
innehåller förslag om att

insättningsgränsen vid spel på onlinekasino får uppgå till högst 5 000
kronor och att motsvarande förlustgräns ska gälla vid spel på
värdeautomater,
det ska vara obligatoriskt för spelarna att ange gränser för speltiden vid
spel på onlinekasino och värdeautomater, och
bonusar som erbjuds av licenshavare som tillhandahåller onlinekasino
och värdeautomater får uppgå till högst 100 kronor.

Den tillfälliga förordningen föreslås träda ikraft den 2 juli och upphöra att
gälla vid utgången av år 2020.

https://www.regeringen.se/


Regeringen förstärker
bostadsbidraget för barnfamiljer
Publicerad 13 maj 2020 Uppdaterad 13 maj 2020

Regeringen föreslår ett tillfälligt tilläggsbidrag till
barnfamiljer som har rätt till bostadsbidrag. Bidraget ska
betalas ut med ett belopp som motsvarar 25 procent av
storleken på det preliminära bostadsbidraget. Det
innebär att en barnfamilj kan få upp till 1 325 kronor per
månad i tilläggsbidrag.
Med anledning av den ekonomiska situation som uppstått på grund av
utbrottet av sjukdomen covid-19 har många hushåll fått eller riskerar att få
sänkta disponibla inkomster. Bostadsbidraget är en träffsäker förmån för att
nå hushåll med svag ekonomi.

Regeringen föreslår att ett tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer ska lämnas
som ett separat bidrag och baseras på storleken av det preliminära
bostadsbidraget. Ingen särskild ansökan ska krävas. Bostadsbidraget är
skattefritt och tillägget kommer därmed att ge en reell höjning av den
disponibla inkomsten för berörda barnfamiljer.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020, och gälla till och med den
31 december 2020. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan
regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

https://www.regeringen.se/


Pressträff om bostadspolitiska
åtgärder med Bolund och
Shekarabi
Publicerad 13 maj 2020 Uppdaterad 13 maj 2020

I dag klockan 12.30 hålls en pressträff med
bostadsminister Per Bolund och
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi gällande
åtgärder inom det bostadspolitiska området. Var vänlig
observera begränsningarna för att närvara.

Tid: 13 maj 2020 kl. 12.30
Plats: Bella, kvarteret Björnen.

Föranmälan görs till presskommunikatör Jesper Lindberg. Presslegitimation
krävs. Max två personer från respektive redaktion kan närvara.

Pressträffen webbsänds på regeringen.se, på Regeringskansliets Youtube och
på regeringens Instagramkonto.

https://www.regeringen.se/


Pensionsmyndigheten får ny
styrelseordförande
Publicerad 30 april 2020 Uppdaterad 30 april 2020

Regeringen har i dag utsett Ingrid Burman till
ordförande i Pensionsmyndighetens styrelse.
Förordnandet gäller till och med den 30 april 2023.
Ingrid Burman har lång och bred erfarenhet av styrelsearbete och andra
ledande roller, både från politisk och offentlig verksamhet. Fram till oktober
2019 var hon landshövding i Kronobergs län.

Hon har dessförinnan varit riksdagsledamot 1994–2006, där hon bland annat
var ordförande i socialutskottet 1998–2006. Vidare har hon varit aktiv inom
Reumatikerförbundet, och 2009–2015 ordförande i samarbetsorganet
Handikappförbunden.

https://www.regeringen.se/


Utredningen En trygg
sjukförsäkring överlämnade
slutbetänkande
Publicerad 29 april 2020 Uppdaterad 29 april 2020

Regeringens särskilde utredare Claes Jansson
överlämnade i dag sitt slutbetänkande till
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.
– På en föränderlig arbetsmarknad behöver sjukförsäkringen vara följsam
och se till den enskildes förutsättningar och behov. Jag ser fram emot att
ingående ta del av utredarens förslag, säger socialförsäkringsminister
Ardalan Shekarabi.

Utredningen föreslår att den som är behovsanställd ska få sin arbetsförmåga
bedömd mot behovsanställningen, om det kan antas att den försäkrade skulle
ha arbetat om han eller hon inte hade varit sjuk. Bedömningen mot
behovsanställningen ska göras till den dag då den försäkrade har haft nedsatt
arbetsförmåga i 90 dagar. Därefter sker prövningen mot normalt
förekommande arbete.

Den som får arbetsförmågan bedömd mot sin behovsanställning ska enligt
utredningen heller inte få sin sjukpenning begränsad till det belopp om 543
kronor per dag som gäller för den som är arbetslös.

Utredaren föreslår vidare att deltidssjukskrivning i ökad utsträckning ska
kunna användas även när arbetstiden är förlagd så att arbetstiden inte
minskas med lika mycket varje dag.

Utredaren har också gjort bedömningen att det är möjligt att inom ramen för
gällande regelverk låta en försäkrad som bedömts ha helt nedsatt
arbetsförmåga arbeta någon enstaka dag, eller del av dag, utan att det
påverkar bedömningen av arbetsförmågan.

https://www.regeringen.se/


Utredaren anser även att Försäkringskassan bör samverka med hälso- och
sjukvården och arbetsgivarna i syfte att underlätta och ta tillvara
arbetsförmågan hos dessa försäkrade, och att en sådan samverkan kan ses
som en del av Försäkringskassans samordningsansvar för rehabilitering.
Utredaren påpekar att det kan vara lämpligt att samarbetsrutiner tas fram för
detta.



Utredningen för en tryggare
sjukförsäkring överlämnar
slutbetänkande
Publicerad 29 april 2020 Uppdaterad 29 april 2020

I dag, onsdag den 29 april, överlämnar utredningen En
trygg sjukförsäkring med människan i centrum sitt
slutbetänkande till socialförsäkringsminister Ardalan
Shekarabi. I samband med detta hålls en pressträff
klockan 10.00. Var vänlig observera begränsningarna i
antal personer som kan närvara.

Tid: 29 april 2020 kl. 10.00
Plats: Pressrummet, kvarteret Loen. Inpassering från klockan 9.30 via
grinden vid Karduansmakargatan/Rödbodgatan 6.

Utredaren Claes Jansson har haft i uppdrag att presentera förslag för en mer
ändamålsenlig sjukförsäkring. På grund av rådande läge deltar utredaren vid
pressträffen via videolänk.

Max två personer från respektive redaktion kan närvara. Var vänlig
observera dessa begränsningar. Presslegitimation krävs.

Föranmälan görs till presskommunikatör Jesper Lindberg. För mer
information och intervjuförfrågningar, kontakta socialförsäkringsministerns
pressekreterare Viktor Nyberg.

https://www.regeringen.se/


Utredningen En välfungerande
sjukskrivningsprocess lämnade
slutbetänkande
Publicerad 27 april 2020 Uppdaterad 27 april 2020

Måndag den 27 april överlämnade regeringens
nationelle samordnare för en välfungerande
sjukskrivningsprocess, Mandus Frykman, sitt
slutbetänkande till socialförsäkringsminister Ardalan
Shekarabi.
– Människor som drabbas av sjukdom behöver stöd för att komma tillbaka
till arbete från flera olika håll. Då måste samverkan mellan olika aktörer
fungera väl. Jag är glad att vi nu fått förslag som syftar till en mer
sammanhållen sjuk- och rehabiliteringsprocess och bättre stöd till individen,
säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Utredningen har tagit fram förslag som ska ge fler människor ett bättre stöd
för att komma åter i arbete efter en tid med sjukdom samt förslag som direkt
syftar till att underlätta individens väg genom processen.

Utredningen föreslår bland annat att möjligheterna till en gemensam digital
yta för planering i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen utreds vidare.
Man föreslår också att Försäkringskassan tar ett än större ansvar att lotsa de
människor som inte själva klarar att hantera sin sjukskrivning genom
processen.

Vidare lyfts ett antal områden fram där stödet för återgång i arbete kan
stärkas. Det gäller bland annat förbättrat arbetsplatsinriktat stöd för
individen, samt att exempelvis företagshälsovård bör användas i större
utsträckning. Arbetsgivare behöver också ges bättre förutsättningar att ge
sina anställda stöd för återgång i arbete.

https://www.regeringen.se/


Därutöver föreslår utredningen att Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen ytterligare stärker sitt samarbete för att ge individer som
rör sig mellan myndigheterna bättre stöd. Man anser även att stödet till de
individer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom, och som
uppbär försörjningsstöd, behöver utvecklas.



Utvidgade möjligheter till tillfällig
föräldrapenning med anledning av
covid-19
Publicerad 23 april 2020 Uppdaterad 23 april 2020

Föräldrar som måste vara hemma från jobbet för att ta
hand om barn vid en eventuell stängning av
verksamheter inom skolområdet ska kunna få tillfällig
föräldrapenning. Det beslutade regeringen i dag.
Om det skulle bli nödvändigt att stänga exempelvis förskolor och skolor, som
en särskild åtgärd för att begränsa smittspridning, så kommer föräldrar som
behöver avstå från förvärvsarbete för att vårda barn kunna få tillfällig
föräldrapenning. Föräldrar kommer i de här situationerna att få cirka 90
procent av den dagersättning de normalt får i tillfällig föräldrapenning.

Det gäller situationer då den verksamhet enligt skollagen (2010:800) som
förälderns barn normalt deltar i är stängd eller delvis stängd i vissa
situationer som är hänförliga till sjukdomen covid-19.

Om skolans lokaler är stängda för eleverna, men eleverna har studier på
distans, kan tillfällig föräldrapenning också betalas ut om föräldern behöver
avstå arbete för att vårda barnet.

I den nya förordningen finns även ett undantag från kravet på läkarutlåtande
för att styrka det vård- eller tillsynsbehov som krävs för tillfällig
föräldrapenning vid sjukdom för barn mellan 12 och 16 år. Behovet ska
fortfarande styrkas, men det får göras även på annat sätt än genom ett
läkarutlåtande.

Förordningen träder i kraft den 25 april 2020 och tillämpas på tillfällig
föräldrapenning som avser tid från och med ikraftträdandet. Förordningen
upphör att gälla vid utgången av september 2020.

https://www.regeringen.se/


Regeringen vidtar åtgärder för att
minska riskerna på
spelmarknaden till följd av utbrottet
av covid-19
Publicerad 23 april 2020

Inom kort remitteras ett förslag om en tillfällig förordning
om spelansvarsåtgärder som innebär restriktioner för
spelandet. Regeringen kommer i dag även ge
Spelinspektionen i uppdrag att stärka tillsynen mot
olicensierade bolag och vidta konsumentskyddande
åtgärder på spelområdet med anledning av det nya
coronaviruset.
Den rådande situationen påverkar hela samhället, så även spelmarknaden.
Tillgången till vadhållningsobjekt har gått ner kraftigt. Samtidigt visar
statistik från Skatteverket att flera av de större bolagen som profilerat sig
särskilt på kasinospel online, en av de mest riskfyllda spelformerna för
spelarna, går starkt framåt i Sverige just nu.

- Vi ser en utveckling just nu med ökad risk för arbetslöshet, sjukskrivningar
och ekonomisk osäkerhet, i kombination med nedgång i vadhållningen. Den
mixen av omständigheter skapar stora risker på spelområdet. Regeringen
behöver agera snabbt för att skydda svenska konsumenter, säger
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Det förordningsförslag som inom kort går ut på remiss t.o.m. den 8 maj
innehåller förslag om att

gränsen för insättningar till ett spelkonto får vara högst 5 000 kronor per
vecka och att motsvarande förlustgräns ska gälla vid spel på
värdeautomater,
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det ska vara obligatoriskt för spelarna att ange gränser för speltiden vid
spel på kasinospel online och värdeautomater, och
bonuserbjudanden får uppgå till högst 100 kronor.

Den tillfälliga förordningen föreslås träda ikraft den 1 juni och upphöra att
gälla vid utgången av år 2020.

I uppdraget till Spelinspektionen, som ska redovisas månadsvis t.o.m. den 1
september i år, ingår bland annat att

rapportera om utvecklingen på spelmarknaden,
vidta åtgärder för att väsentligt öka kunskapen hos allmänheten om
möjligheten att stänga av sig från spel genom spelpaus.se,
stärka tillsynen mot aktörer som tillhandahåller olagligt spel genom att
redovisa vidtagna tillsynsåtgärder och effekten av dessa, samt vilka
ytterligare verktyg som myndigheten behöver för att hindra olicensierat
spel från att riktas online mot den svenska marknaden, och
föreslå åtgärder för att stärka skyddet för konsumenter som satt gränser
för sitt spelande.



Pressträff om åtgärder på
spelmarknaden
Publicerad 23 april 2020 Uppdaterad 23 april 2020

Idag klockan 08.45 hålls en pressträff om åtgärder på
spelmarknaden med anledning av coronaviruset. Var
vänlig observera begränsningarna i antal personer som
kan närvara.

Tid: 23 april 2020 kl. 08.45
Plats: Bella, kvarteret Björnen. Entré via Rödbodgatan 6

På pressträffen deltar socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Pressträffen webbsänds på regeringen.se, på Regeringskansliets Youtube och
på regeringens Instagramkonto.

https://www.regeringen.se/


Regeringen tillsätter utredning av
sjuk- och aktivitetsersättningen
Publicerad 26 mars 2020 Uppdaterad 26 mars 2020

Regeringen tillsätter i dag en utredning av
sjukersättningen och aktivitetsersättningen. Utredaren
ska bland annat se över kraven för att beviljas
sjukersättning för äldre personer i förvärvsarbetande
ålder. Regeringen utser Samuel Engblom till särskild
utredare.
– Sveriges löntagare förtjänar trygga socialförsäkringar. Det finns goda skäl
att se över dagens regelverk. Inte minst är det viktigt att se över kraven i
sjukersättningen för äldre löntagare som slitit ut kroppen i arbetet, säger
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Syftet med utredningen är att säkerställa att sjuk- och aktivitetsersättningen
ger trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga, god förutsebarhet för den
enskilde samt stabilitet i tillämpningen över tid. Regelverkets krav för att en
försäkrad ska beviljas förmånerna ska bli mer ändamålsenliga och i
möjligaste mån ta tillvara den försäkrades arbetsförmåga. Samtidigt ska
fortfarande den grundläggande principen att sjuk- och aktivitetsersättningen
endast ska lämnas till den vars arbetsförmåga är långvarigt nedsatt finnas
kvar.

Utredningen ska även bidra till att skapa ett mer modernt regelverk som kan
bidra till att förebygga ohälsa och ge stöd vid såväl rehabilitering som
omställning till annat arbete. Reglerna ska vara enkla att förstå och
administrera.

Ett effektivt samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är
en förutsättning för en välfungerande sjukförsäkring för den enskilde.
Utredaren får därmed även i uppdrag att ta ställning till om samarbetet
mellan myndigheterna inför beslut om sjuk- och aktivitetsersättning kan
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förbättras genom ändringar i regelverkets utformning. Slutligen ska utredaren
även analysera hur sjukersättningens regelverk påverkar incitamenten att
lämna arbetslivet via sjukersättning i stället för pension.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 30 juli 2021.



Förbättrat kunskapsläge kring
merkostnadsersättning
Publicerad 19 mars 2020 Uppdaterad 19 mars 2020

Konsumentverket får i uppdrag att bistå
Försäkringskassans arbete med att bedöma
merkostnader för personer med funktionsnedsättning.
Detta genom att dela med sig av kunskap kring vad som
anses utgöra normala levnadskostnader.
Konsumentverket ska även utveckla sitt
referensmaterial inom området.
– Det är viktigt att bedömningen av merkostnader för personer med
funktionsnedsättning blir rimlig och rättvis, och att den baseras på gedigen
kunskap, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Regelverket för såväl merkostnadsersättning som den tidigare
handikappersättningen ställer höga krav på individuella bedömningar av
vilka merkostnader som anses som skäliga. Handläggningen av
merkostnadsersättningen riskerar att bli tidskrävande i och med att
Försäkringskassan ska bedöma skäligheten i den enskildes utgifter, och om
dessa kan härledas till funktionsnedsättningen.

Ett referensmaterial avseende vad som utgör normala kostnader, för
personer utan funktionsnedsättning, bedöms kunna underlätta
Försäkringskassans bedömning av vad som är skäliga merkostnader för
personer med funktionsnedsättning.

Konsumentverket får för uppdragets genomförande använda 1,5 miljoner
kronor under 2020. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast
den 1 mars 2021.
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Rehabiliteringsersättningen
förenklas och utbetalningar av
vårdbidrag förlängs
Publicerad 19 mars 2020 Uppdaterad 19 mars 2020

Regeringen föreslår förenklingar i regelverket för
ersättning vid tillfällig sjukfrånvaro från en
arbetslivsinriktad rehabilitering. Regeringen föreslår
även att Försäkringskassan under en övergångsperiod
ska kunna besluta om förlängd utbetalning av den
tidigare förmånen vårdbidrag, som den 1 januari 2019
ersattes av förmånerna omvårdnadsbidrag och
merkostnadsersättning.
– Med förslagen vill vi dels förenkla ansökningsprocessen för den enskilde,
dels se till att människor får den ersättning man har rätt till, säger
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Förändringen av rehabiliteringsersättningen innebär att en individ ska kunna
behålla sin ersättning och slippa ansöka om sjukpenning vid tillfällig
sjukfrånvaro från en arbetslivsinriktad rehabilitering, förutsatt att frånvaron
inte överstiger 30 dagar. Fördelen för individen blir att inte behöva ansöka
om en annan förmån.

Regeringens förslag om att Försäkringskassan ska kunna fortsätta att betala
ut vårdbidrag under en övergångsperiod ska gälla fram till den 1 juli 2022.
Detta gäller i de fall det annars skulle uppstå ett glapp i utbetalningarna när
den enskilde ska byta från vårdbidrag till de nya förmånerna
omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.

Regeringen föreslår i propositionen att ändringarna ska träda ikraft den 1 juli
2020.
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Utökat statligt ansvar för
sjuklönekostnader
Publicerad 16 mars 2020

Regeringen föreslår att staten tillfälligt tar hela
kostnaden för arbetsgivares sjuklöner under april och
maj. Även egenföretagare ersätts genom
sjukpenningen. Förslaget ingår i regeringens extra
ändringsbudget som presenterats med anledning av det
nya coronaviruset.
Åtgärden genomförs genom att reglerna för det befintliga stödet Ersättning
för höga sjuklönekostnader blir mer generösa.

Samtliga egenföretagare som bedriver företag i aktiebolagsform omfattas av
reglerna för sjuklön och träffas av förslaget. För egenföretagare som har F-
skattsedel gäller delvis andra regler. För den gruppen förlängs förslaget om
slopat karensavdrag under dag 1, så att det gäller dag 1–14. Det innebär att
de får en schabloniserad sjukpenning för alla dessa dagar.

Förslaget är en sakpolitisk överenskommelse som slutits mellan
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.
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Upphävt krav på läkarintyg under
sjuklöneperioden
Publicerad 14 mars 2020

Regeringen föreslår att temporärt upphäva kravet på
läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen i
sjuklöneperioden.
– Regeringen har beredskap för att vidta nödvändiga åtgärder för att minska
belastningen på hälso- och sjukvården och hejda smittspridning i samhället.
Att temporärt upphäva kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden är en
åtgärd som enligt regeringens bedömning gör just detta, säger
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

I dag krävs att en anställd lämnar ett läkarintyg från och med den åttonde
kalenderdagen i sjuklöneperioden för att ha rätt till sjuklön. Nedsättningen av
arbetsförmågan styrks då genom intyg av läkare eller tandläkare. Vid utbrott
av en omfattande samhällsfarlig sjukdom bedömer regeringen att det finns
anledning att tillfälligt upphäva kravet på läkarintyg för att avlasta hälso- och
sjukvården.

Regeringen kommer inom kort att presentera ett lagförslag för riksdagen att
ta ställning till.

Förslaget är en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.
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Tillfälligt slopat karensavdrag
Publicerad 13 mars 2020

(Ny version) Med anledning av det nya coronaviruset
har regeringen meddelat att karensavdraget tillfälligt
slopas genom att staten betalar ut ersättning för första
dagen i sjukfallet. Syftet med åtgärden är ytterst att
minska smittspridningen i samhället. Det nya
regelverket gäller från den 11 mars till och med den 31
maj 2020.
– För att minska risken för smittspridning är det viktigt att den som är sjuk
inte går till jobbet. I det läge som vi befinner oss i nu är det rimligt att staten
tar ett ekonomiskt ansvar för den första dagen av sjukdom för att hjälpa den
enskilde, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Åtgärden innebär att den anställde i efterhand får söka ersättning för den
första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till
Försäkringskassan. Arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt.

Även egenföretagare kommer att kompenseras för en karensdag. Den
närmare innebörden av förslaget i sin helhet kommer att framgå av den extra
ändringsbudget som regeringen kommer att besluta om i närtid.

Detta är en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.
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Ardalan Shekarabi besöker
Helsingfors med fokus på
pensioner
Publicerad 09 mars 2020

Den 9–11 mars besöker socialförsäkringsminister
Ardalan Shekarabi Finland. Syftet med resan är att
utbyta erfarenheter kring hållbara pensioner och
ingående ta del av det finländska pensionssystemets
struktur.
– Regeringen arbetar just nu med att höja pensionerna för vanliga löntagare
som arbetat ett helt arbetsliv. I det fortsatta arbetet med att förbättra
pensionssystemet är det naturligt att lära sig av andra välfärdsländer, säger
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Shekarabi kommer bland annat att diskutera pensions- och
sjukförsäkringsfrågor med Finlands fackförbunds centralorganisation FFC
samt Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO RF. Han kommer också
att träffa riksdagens social- och hälsoutskott samt besöka FPA
Folkpensionsanstalten, Finlands Näringsliv och Pensionsskyddscentralen.

Statsrådet kommer även att ha bilaterala möten med social- och
hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen samt inrikesminister Maria Ohisalo.

Tid för media kommer att finnas under de tre dagarna i Helsingfors. För mer
information och intervjuförfrågningar, kontakta pressekreterare Viktor
Nyberg.
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Uppdrag att förbereda för ny
pensionsförmån
Publicerad 06 mars 2020 Uppdaterad 06 mars 2020

Regeringen ger Pensionsmyndigheten i uppdrag att
förbereda och planera för ett införande av en ny
socialförsäkringsförmån i form av ett tillägg till den
inkomstgrundade ålderspensionen.
Under förutsättning att riksdagen fattar nödvändiga beslut planeras reformen
träda i kraft 2021. Uppdraget kan komma att närmare preciseras som ett
resultat av de diskussioner som pågår i Pensionsgruppen.

I uppdraget ingår att förbereda genomförandet av reformen inför ett
riksdagsbeslut som baseras på den kommande departementspromemorian om
inkomstpensionstillägg.

Förslagen innebär avsteg från livsinkomstprincipen i pensionssystemet samt
principen att pensionerna finansernas via avgifter. Syftet med avstegen är att
på kort sikt tillgodose behovet av höjda pensioner för dem som har arbetat
ett långt arbetsliv med låg lön.
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Ardalan Shekarabi besöker
Kronoberg
Publicerad 05 mars 2020

Fredag den 6 mars besöker socialförsäkringsminister
Ardalan Shekarabi Uppvidinge och Växjö.
På agendan under förmiddagen står besök på Lingården i Lenhovda, där
statsrådet bland annat fikar och samtalar med Kommunala pensionärsrådet
(KPR) i Lenhovda. Shekarabi gör även ett verksamhetsbesök på
Försäkringskassan i Växjö.

Tid för media finns under delar av dagen. För mer information och
intervjuförfrågningar, kontakta pressekreterare Viktor Nyberg.
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Ardalan Shekarabi besöker
Nyköping
Publicerad 04 mars 2020 Uppdaterad 04 mars 2020

Onsdag den 4 mars besöker socialförsäkringsminister
Ardalan Shekarabi Sörmland och residensstaden
Nyköping.
Under förmiddagen gör Shekarabi ett verksamhetsbesök vid
Försäkringskassans lokala kontor, samt träffar medlemmar i PRO och SPF
för att diskutera pensioner och socialförsäkringsfrågor. Efter lunch besöker
ministern nyöppnade Stadsmissionen och träffar anställda inom Kommunal.

Tid för media finns under delar av dagen. För mer information och
intervjuförfrågningar, kontakta pressekreterare Viktor Nyberg.
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Myndighetsgemensamt arbete mot
grov och organiserad brottslighet
förstärks
Publicerad 03 mars 2020 Uppdaterad 03 mars 2020

Regeringen fattar denna vecka beslut om att de tolv
myndigheter som deltar i det myndighetsgemensamma
arbetet mot grov och organiserad brottslighet får denna
uppgift inskriven i sina respektive instruktioner.
Enligt punkt 8 i regeringens 34-punktsprogram med åtgärder mot
gängkriminalitet så ska det myndighetsgemensamma arbetet mot grov och
organiserad brottslighet förstärkas. Det handlar bland annat om att
styrningen av det myndighetsgemensamma arbetet ska vidareutvecklas och
tydliggöras genom att uppgiften förs in i berörda myndigheters instruktioner.

De ändringar regeringen nu beslutar om kommer att tydliggöra att det
myndighetsgemensamma arbetet mot grov och organiserad brottslighet är en
prioriterad fråga.

– Regeringen menar allvar med att hela samhällets kraft ska riktas mot att
knäcka den grova och organiserade brottsligheten. Nu ändrar vi
instruktionerna för 12 myndigheter i detta arbete så att deras uppgift och
samarbete förtydligas och formaliseras, som en följd av beslut från
regeringens 34-punktsprogram. Detta ger en tydlighet i arbetet och stärker
förutsättningarna för att knäcka den grova och organiserade brottsligheten,
säger inrikesminister Mikael Damberg.

Myndigheterna vars instruktioner det gäller är Polismyndigheten,
Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten,
Kriminalvården, Kustbevakningen, Skatteverket, Tullverket,
Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket, Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen.
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Ändringarna träder i kraft den 31 mars 2020.



Ardalan Shekarabi besöker
Norrbotten med fokus på
pensioner
Publicerad 21 februari 2020 Uppdaterad 21 februari 2020

Måndag den 24 februari besöker
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi Norrbotten.
Shekarabi kommer bland annat att träffa lokala
pensionärsorganisationer för ett öppet möte i Kalix samt
göra verksamhetsbesök på Pensionsmyndigheten och
Försäkringskassan i Luleå.
Tid för media finns under delar av besöket. För mer information och
intervjuförfrågningar, kontakta pressekreterare Viktor Nyberg.
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Regeringen vill förtydliga regler
kring underhållsstödet
Publicerad 13 februari 2020

En särskild utredare fick den 30 augusti 2018 i uppdrag
att göra en översyn av reglerna för bostadsbidrag och
underhållsstöd. Regeringen beslutar nu att ge utredaren
ett utökat uppdrag för att förtydliga reglerna kring när
underhållsstöd lämnas.
– Utgångspunkten är att föräldrar själva ska komma överens om underhåll till
barn. Men i de fall när det finns särskilda skäl, som exempelvis att det
tidigare förekommit hot eller våld i relationen, måste det finnas undantag där
staten tar ett större ansvar och lämnar underhållsstöd. Här behöver vi
förtydliga regelverket, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

– Barns trygghet ska vara i fokus. Därför krävs att underhållsstödet fungerar
tryggt och hållbart för föräldrarna, säger jämställdhetsminister Åsa
Lindhagen.

Utredaren får i uppdrag att analysera hur tillämpningen av särskilda skäl
inom underhållsstödet kan förtydligas, och ges ett vidare tillämp-
ningsområde utifrån syftet med regleringen. På så sätt kan det som anges i
förarbetena till indragningsbestämmelsen inom underhållsstödet få ett större
genomslag. I förarbetena till nuvarande lagstiftning nämns exempel på
särskilda skäl, t.ex. att det finns en hotbild mot barnet eller boföräldern från
den bidragsskyldiga föräldern.

I uppdraget ingår även att utreda de rättsliga förutsättningarna för att
underhållsstödet inte ska behöva prövas på nytt var sjätte månad när det
redan har bedömts att det finns särskilda skäl. Vidare ska utredaren ta
ställning till om tidsperioden för när särskilda skäl prövas bör förlängas.

Tilläggsuppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 10 juni
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2020. Utredningstiden för det ursprungliga uppdraget förlängs, och ska i
stället redovisas senast den 1 mars 2021.



Ardalan Shekarabi besöker
Västerbotten
Publicerad 11 februari 2020 Uppdaterad 11 februari 2020

Onsdag den 12 februari besöker
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi Umeå och
Vännäs.
Dagen inleds med ett verksamhetsbesök på Försäkringskassan i Umeå, där
ministern bland annat fördjupar sig i handläggningen av
sjukpenningsärenden. Under eftermiddagen befinner sig Shekarabi i Vännäs
där han besöker Vegaskolan, träffar det lokala näringslivet och deltar i ett
öppet möte om pensioner med PRO som arrangör.

Tid för media finns under delar av dagen. För mer information och
intervjuförfrågningar, kontakta pressekreterare Viktor Nyberg.
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Ardalan Shekarabi besöker Skåne
Publicerad 06 februari 2020 Uppdaterad 06 februari 2020

Fredag den 7 februari reser socialförsäkringsminister
Ardalan Shekarabi till Skåne. Shekarabi håller bland
annat ett anförande på Välfärdskonferensen i Lund, och
närvarar vid öppna möten på temat höjda pensioner
med pensionärsorganisationer i Lund och Kävlinge.
Ministern finns tillgänglig för media under delar av dagen. För mer
information och intervjuförfrågningar, kontakta pressekreterare Viktor
Nyberg.
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Ardalan Shekarabi deltar på
riksdagsseminarium om
matchfixning
Publicerad 04 februari 2020

Onsdagen den 5 februari deltar
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi på ett
riksdagsseminarium om matchfixning och
spelregleringens förebyggande roll.
Den 5 februari  arrangerar Socialdemokraterna, Riksidrottsförbundet och
Svenska Fotbollförbundet ett seminarium om matchfixning. Seminariet pågår
mellan 10.00 och 11.00.

Utöver ministern deltar bland annat Björn Eriksson, ordförande
Riksidrottsförbundet, och Håkan Sjöstrand, generalsekreterare Svenska
Fotbollförbundet.

Om matchfixning
Den nya spellagen som trädde i kraft 1 januari 2019 innebar att ett nytt
spelfuskbrott, s.k. matchfixning, infördes. Matchfixning involverar ofta
organiserad brottslighet och hot eller våld mot idrottare, ledare eller domare.
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Utredare föreslår förändringar i
sjukförsäkringen
Publicerad 31 januari 2020 Uppdaterad 31 januari 2020

Regeringens särskilde utredare Claes Jansson
överlämnade i dag sitt delbetänkande En begriplig och
trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering till
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.
Utredningen presenterade flera förslag som syftar till att
göra sjukförsäkringen mer begriplig och flexibel.
– Min uppfattning är att ny lagstiftning behövs för att stärka
sjukförsäkringens legitimitet. Kraven på omställning till annat arbete måste
bli mer rimliga, rehabiliteringen måste stärkas, ärenden behöver utredas
bättre och besluten behöver göras mer begripliga för den försäkrade. Kraven
på omställning kan heller inte vara samma för äldre som för yngre
förvärvsarbetande, säger utredaren Claes Jansson.

– Sverige ska ha en sjukförsäkring som är trygg och begriplig med högt
förtroende i befolkningen. När man är sjuk och inte kan jobba ska
försäkringen ge människor stöd och trygghet att komma tillbaka till jobbet.
Jag välkomnar den här utredningen, säger socialförsäkringsminister Ardalan
Shekarabi.

Utredningen föreslår bland annat följande:

• Bedömningen av arbetsförmågan mot en bredare arbetsmarknad ska göras
mot angivet normalt förekommande arbete.

• Personer som är mellan 62 och 65 år ska alltid få sin arbetsförmåga
bedömd mot arbete hos arbetsgivaren, oavsett hur länge de har haft nedsatt
arbetsförmåga.

• Undantagen från att arbetsförmågan ska bedömas mot en bredare
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arbetsmarknad utvidgas.

• Det ska bli lättare att beviljas rehabiliteringsersättning för att delta i
arbetslivsinriktad rehabilitering.

Utredningen ska lämna sitt slutbetänkande senast den 30 april 2020.



Pressinbjudan: Utredare
presenterar förslag för tryggare
sjukförsäkring
Publicerad 30 januari 2020 Uppdaterad 30 januari 2020

(Ny version, ny tid för pressträff) Fredag den 31 januari
överlämnar regeringens särskilde utredare Claes
Jansson delbetänkandet En begriplig och trygg
sjukförsäkring med plats för rehabilitering till
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Tid: 31 januari 2020 kl. 10.00
Plats: Lilla pressrummet, kvarteret Loen. Inpassering via grinden vid
Karduansmakargatan/Rödbodgatan 6 från 9.30.

Efter delbetänkandets presentation och överlämnande finns utredaren och
socialförsäkringsministern tillgängliga för frågor. Pressträffen kommer att
webbsändas på regeringen.se.

Anmälan till pressträffen sker till jesper.lindberg(a)regeringskansliet.se. För
mer information, kontakta pressekreterare Viktor Nyberg.
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Ardalan Shekarabi besöker
Uddevalla och Trollhättan
Publicerad 28 januari 2020 Uppdaterad 28 januari 2020

Onsdag den 29 januari reser socialförsäkringsministern
till Uddevalla och Trollhättan. Under dagen besöker
Shekarabi bland annat ett vård- och omsorgsboende
och träffar PRO för samtal om behovet av höjda
pensioner.
Tid för media finns under dagen. För mer information, kontakta
pressekreterare Viktor Nyberg.
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Höjt bostadstillägg, höjd
garantipension och sänkt skatt för
pensionärer från årsskiftet
Publicerad 30 december 2019

Den 1 januari 2020 träder ett flertal ändringar på
pensionsområdet i kraft. Som ett led i att förbättra
tillvaron för Sveriges pensionärer har regeringen,
tillsammans med Pensionsgruppen, drivit igenom en
höjning av både bostadstillägg och garantipension.
Dessutom sänker regeringen skatten för personer över
65 år.
– Höjda pensioner och en förbättrad levnadsstandard för våra äldre är en
prioriterad fråga för regeringen. Från och med årsskiftet kan vi se konkreta
resultat men det behövs mer. Pensionerna ska höjas, säger
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Bostadskostnadstaket i bostadstillägget för pensionärer höjs från 5 600
kronor till 7 000 kronor per månad för den som är ogift, och från 2 800 till 3
500 kronor per månad för den som är gift. Grundnivån i garantipensionen
höjs med 200 kronor per månad. Nivåhöjningen gör att personer kan ha
något högre inkomst jämfört med tidigare och fortfarande få garantipension.
Sammantaget innebär reformen att cirka 675 000 pensionärer får ökad
individuell disponibel inkomst.

För personer över 65 år som har inkomster över cirka 17 000 kronor per
månad sänks skatten. Detta berör ungefär en miljon pensionärer, och den
offentligfinansiella effekten av förslaget är 4,33 miljarder kronor. För
inkomster upp till cirka 17 000 kronor per månad är redan skatten lika eller
lägre för pensionärer över 65 år jämfört med arbetande under 65 år.

Reformen motsvarar storleksmässigt den kvarvarande klyfta som 2018
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beräknades finnas mellan skatt på arbete och pension. Det sjätte
jobbskatteavdrag som infördes 1 januari 2019, efter en budgetreservation
från Moderaterna och Kristdemokraterna, gör dock att en skillnad mellan
löntagare och pensionärer kvarstår även efter denna reform.



Satsning på en miljard kronor för
att göra sjukskrivningsprocessen
tryggare
Publicerad 19 december 2019

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) har tecknat en överenskommelse för 2020 om att
fortsatt utveckla hälso- och sjukvårdens arbete med
sjukskrivningar. Satsningen, som omfattar närmare en
miljard kronor, ska även stärka vårdens samarbete med
Försäkringskassan och arbetsgivare.
– Blir du sjuk av ditt arbete så ska du kunna lita på att det starka samhället
finns där och stöttar dig, och du ska få snabb hjälp tillbaka till hälsa och jobb.
För det krävs det ett bra samarbete med alla berörda aktörer, säger
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

– Den här satsningen ska underlätta för patienter som blivit sjukskrivna att
snabbare och enklare kunna återgå till arbete. Satsningen fokuserar på ökad
kompetens i sjukskrivningsfrågor för läkare, rehabiliteringskoordinatorer och
annan hälso- och sjukvårdspersonal, säger Marie Morell, ordförande i SKR:s
sjukvårdsdelegation.

Det fleråriga arbetet med att digitalisera läkarintygen och kringliggande
tjänster, så att läkaren och Försäkringskassans handläggare kan skicka och ta
emot läkarintygen elektroniskt, slutförs i och med överenskommelsen. Detta
syftar till att spara tid och resurser samt förbättra dialogen mellan läkare och
handläggare på Försäkringskassan. Det innebär även att processen blir
tryggare och smidigare för individen, som även kan hantera sina intyg själv
via Mina intyg på 1177.se.

Av det totala beloppet till regionerna på 944 miljoner kronor ska hälften
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användas för att stärka tillgången till behandling och rehabilitering för
patienter som har långvarig smärta eller psykisk ohälsa.

Genom tidigare överenskommelser mellan regeringen och SKR har
regionerna bland annat fått stimulansmedel för att utveckla en funktion för
koordinering inom hälso- och sjukvården. I syfte att stärka stödet till
individen har regeringen föreslagit att det införs en lagstadgad skyldighet för
regionerna att erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter för att
främja återgång i arbete. Lagen om koordineringsinsatser för sjukskrivna
patienter träder ikraft den 1 februari 2020.



Kortare handläggningstid för
bostadstillägg
Publicerad 19 december 2019 Uppdaterad 19 december 2019

Regeringen ger via regleringsbrev
Pensionsmyndigheten i uppdrag att förkorta
handläggningstiden för nyansökningar om
bostadstillägg. Handläggningstiden ska vara högst 60
dagar vid utgången av 2020 och högst 40 dagar vid
utgången av 2021. Myndigheten ska även öka
servicenivån genom att korta ned kötiderna i telefon.
– Handläggningstiderna för bostadstillägget måste minska. Vi kan inte ha den
här långa väntan. Vi sätter nu ett tydligt mål och förväntar oss resultat så att
de äldre får sina pengar, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Det är en fortsatt högt prioriterad fråga för regeringen att
handläggningstiderna för bostadstillägg och kundservice minskar.
Pensionsmyndigheten får därför i uppdrag att redovisa en handlingsplan för
att komma till rätta med de långa handläggningstiderna. Förutom att
handläggningstiden för bostadstilläggen ska minska ska andelen besvarade
samtal inom tio minuter öka till 75 procent.

Regeringen kommer löpande under året att följa verksamhetsläget avseende
bostadstillägg och kundservice, samt effekterna av de extra medel som
tillförs myndigheten för att stärka handläggningen av bostadstillägg. I
budgetpropositionen tillfördes sammantaget 25 miljoner kronor 2020 och 10
miljoner kronor 2021 för handläggning av bostadstillägg.
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Ökad trygghet och jämställdhet i
fokus för Försäkringskassan 2020
Publicerad 19 december 2019 Uppdaterad 19 december 2019

Regeringen har fattat beslut om nytt regleringsbrev för
Försäkringskassan under 2020. För att betona vikten av
trygghet i socialförsäkringen samt ett jämställt uttag av
föräldraförsäkringen ändras myndighetens uppdrag
gällande sjukförsäkring och föräldraförsäkring.
– För regeringen är det viktigt att våra socialförsäkringssystem fungerar som
tänkt och att människor med rätt till ersättning också får den.
Försäkringskassan ges nu tydligare och skarpare uppdrag både kring stöd,
samverkan och återrapportering, säger socialförsäkringsminister Ardalan
Shekarabi.

Gällande sjukförsäkringen förtydligas återrapporteringskravet att
Försäkringskassan ska redovisa de åtgärder som vidtas för att tillvarata
långtidssjukskrivnas arbetsförmåga i anpassade och skyddade arbeten.
Försäkringskassan ska i samverkan med Arbetsförmedlingen vidta insatser så
att människor får stöd såväl under som efter en sjukskrivning. Detta så
kallade nolltoleransuppdrag innebär att ingen ska falla mellan stolarna på
grund av bristande samarbete mellan myndigheterna.

Genom samordningsförbunden ska unga med funktionsnedsättning och unga
som har aktivitetsersättning prioriteras. Därutöver införs ett nytt uppdrag
som innebär att Försäkringskassan ska analysera sysselsättningen och
försörjningen för personer som nekas sjukpenning.

Återrapporteringskravet avseende föräldraförsäkring förtydligas och
utvidgas. Försäkringskassan ska rapportera vilka informationsinsatser och
kunskapshöjande åtgärder som genomförts.

Regeringen har 2016 infört en tredje reserverad månad som har bidragit till
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en mer jämn fördelning av föräldrapenning mellan män och kvinnor. Men
alla föräldrar påverkas inte på samma sätt. Försäkringskassan ska därför
också särskilt redovisa de insatser som myndigheten har genomfört för att
uppmuntra föräldrar som tar ut inga eller ett fåtal ersättningsdagar till ett mer
jämställt uttag.

Försäkringskassan ska därutöver redovisa vilka åtgärder som har vidtagits i
syfte att bidra till att stärka den statliga närvaron i landet. Uppdraget
tydliggör att myndigheten ska fortsätta att eftersträva att omlokalisering eller
utökning av myndighetens verksamhet sker utanför storstadsområdena.



Regeringen ger myndigheter i
uppdrag att underlätta för läkare i
arbetet med läkarintyg
Publicerad 11 december 2019 Uppdaterad 11 december 2019

Regeringen vill underlätta för läkare i deras arbete med
sjukskrivningar. Försäkringskassan och Socialstyrelsen
får därför i uppdrag att genomföra ett antal
utvecklingsåtgärder kopplat till läkarintyg.
– Våra sjukförsäkringssystem ska ha människan i centrum. Nu ger regeringen
i uppdrag till myndigheterna att förbättra sjukskrivningsprocessen och
arbetet med läkarintygen, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Socialstyrelsen och Försäkringskassan har haft i uppdrag att verka för att
samarbetet och dialogen mellan Försäkringskassan och hälso-och sjukvården
förbättras när det gäller sjukskrivningsprocessen och läkarintygen. Detta så
kallade dialoguppdrag slutredovisades i juni 2019.

Nu ger regeringen de båda myndigheterna i uppdrag att påbörja det
utvecklingsarbete som identifierats av myndigheterna. Det handlar bland
annat om att Försäkringskassan ska se över hur läkarintyget kan utvecklas
för att underlätta uppgiftslämnandet. För Socialstyrelsens del gäller det bland
annat att utveckla det försäkringsmedicinska beslutsstödet. Exempelvis
behöver det finnas stöd för beskrivning av funktionsnedsättningar,
aktivitetsbegränsningar och de förutsättningar som finns för observationer
och undersökningsfynd för enskilda diagnoser.

Syftet med uppdraget är att underlätta både för läkare och
Försäkringskassans handläggare i deras arbete med sjukskrivning.
I uppdraget ingår också att se över Försäkringskassans metoder vid
psykiatriska diagnoser.

Uppdraget ska delredovisas senast den 15 juni 2020. Uppdraget ska
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slutredovisas senast den 15 oktober 2021.



Ardalan Shekarabi diskuterar
pensioner i Köpenhamn
Publicerad 09 december 2019

Den 10–11 december besöker socialförsäkringsminister
Ardalan Shekarabi Köpenhamn. Fokus för resan är
pensionsfrågor. På agendan står bland annat ett
bilateralt möte med Danmarks arbetsmarknadsminister
Peter Hummelgaard.
– Regeringen arbetar just nu för att höja pensionerna för vanliga löntagare
som arbetat ett helt arbetsliv. För vårt fortsatta arbete med att förbättra
pensionssystemet är det naturligt att lära sig av andra välfärdsländer. Den
nya danska regeringen har en intressant reformagenda på pensionsområdet
med syftet att ge trygg pension för löntagare som slitit ut sina kroppar, säger
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Shekarabi kommer under resan även att träffa Äldre saken, en
intresseorganisation för pensionärer, Danmarks största fackliga
centralorganisation Fabgbevægelsens Hovedorganisation, samt Dansk
Arbetsgivarförening.

För mer information om resan eller intervjuförfrågningar, kontakta
pressekreterare Viktor Nyberg.
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Garantipensionsutredningen
överlämnar delbetänkande
Publicerad 09 december 2019 Uppdaterad 09 december 2019

Regeringens särskilde utredare Göran Lundahl har i
dag överlämnat delbetänkandet Grundpension (SOU
2019:53) till socialförsäkringsminister Ardalan
Shekarabi. Utredningen har i uppdrag att analysera och
lämna förslag på hur garantipension till ålderspension
och omställningspension bör konstrueras och regleras.
Utredningen tillsattes efter att en dom från EU-domstolen i december 2017
förändrade förutsättningarna för den svenska garantipensionen. Domen
innebar en förändring av hur garantipensionen ska beräknas för den som har
varit bosatt i fler medlemsstater i EU.

– Våra förslag syftar till att värna grundprinciperna bakom det nuvarande
pensionssystemet, bland annat att grundskyddet i pensionssystemet ska vara
till för den som har en rimlig anknytning till Sverige, och att bibehålla ett
rättvist, konsekvent och långsiktigt system. Förslagen innebär att
grundskyddet i princip kommer att återföras till den tillämpning som gällde
före EU-domstolens dom, säger Göran Lundahl.

Huvuddragen i utredningens förslag är att garantipensionen ska ersättas av
en ny förmån kallad grundpension. Grundpensionen ska tjänas in av den
försäkrade och beräknas utifrån den tid som personen har arbetat eller varit
bosatt i Sverige. Den nya förmånens belopp ska motsvara garantipensionens
nuvarande nivå och avtrappas mot den inkomstgrundade allmänna
pensionen.

– Garantipensionen är av central betydelse för den ekonomiska tryggheten
för äldre med små marginaler. EU-domen har förändrat spelplanen och vi
måste agera utifrån det. Våra svenska trygghetssystem måste fortsätta
fungera och ge trygghet även när omvärlden förändras. Regeringen kommer
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nu att analysera utredningens förslag och slutsatser, säger
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Utredningen har genom tilläggsdirektiv fått ytterligare uppdrag. Man kommer
bland annat att föreslå en utformning av sjuk- och aktivitetsersättning i form
av garantiersättning som långsiktigt fungerar utifrån de ändrade
förutsättningarna som EU-domen medför, och som samspelar med
garantipensionen.

 

Kontakt

Göran Lundahl, 076-7616940

Viktor Nyberg, pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan
Shekarabi
073-0510371 
viktor.nyberg@regeringskansliet.se



Ardalan Shekarabi besöker
Dalarna
Publicerad 03 december 2019 Uppdaterad 03 december 2019

Onsdag den 4 december besöker
socialförsäkringsministern Dalarna. Shekarabi kommer
bland annat göra ett verksamhetsbesök vid Borlänge
kommuns skuldrådgivning och träffa
pensionärsorganisationer för samtal om pensioner.
För mer information och intervjuförfrågningar, kontakta pressekreterare
Viktor Nyberg.
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Anders Ferbe ny ordförande i
delegationen för senior arbetskraft
Publicerad 28 november 2019 Uppdaterad 28 november 2019

Ansvarigt statsråd Ardalan Shekarabi har i dag beslutat
att utse Anders Ferbe till ordförande för delegationen för
senior arbetskraft. Samtidigt utses Göran Hägglund och
Göran Johnsson till experter i delegationen.
Delegationen för senior arbetskraft är en del av Pensionsgruppens
uppgörelse om långsiktigt höjda och trygga pensioner. Delegationen ska
arbeta för ett mer inkluderande och åldersoberoende synsätt i arbetslivet,
och identifiera hinder och möjligheter för att bättre kunna tillvarata äldres
kunskap och erfarenhet. Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet
senast den 1 oktober 2020. 
 
– Sveriges äldre besitter ovärderlig kunskap och erfarenhet som behövs på
arbetsmarknaden. Att bryta åldersdiskrimineringen är viktigt för att de äldre
som vill och kan fortsätta jobba också ska kunna det. Jag känner mig trygg
med att Anders Ferbe framöver leder delegationens arbete, säger
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.
 
Förordnandena gäller fr.o.m. den 28 november 2019 tills vidare, dock längst
till dess att arbetsuppgifterna i utredningen är slutförda.
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Ardalan Shekarabi besöker
Söderhamn
Publicerad 19 november 2019 Uppdaterad 19 november 2019

Onsdag den 20 november besöker
socialförsäkringsministern Söderhamn, där besök på
Pensionsmyndigheten står på agendan under
förmiddagen. Efter lunch deltar Shekarabi i ett
rundabordssamtal med företagare.
Ministern finns tillgänglig för media under dagen. För mer information och
intervjuförfrågningar, kontakta pressekreterare Viktor Nyberg.
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Inkomstbasbelopp, inkomstindex
och balanstal för 2020 fastställt
Publicerad 14 november 2019 Uppdaterad 14 november 2019

(Ny version) Regeringen har i enlighet med
Pensionsmyndighetens beräkningar fastslagit
inkomstbasbeloppet för 2020 till 66 800 kronor, och
inkomstindex till 182,58. Balanstalet har fastslagits till
1,0505.
Inkomstbasbeloppet används för att räkna fram den högsta inkomst som ger
rätt till allmän ålderspension. Denna inkomst motsvarar för 2020 en
månadsinkomst på 44 923 kronor. Inkomstindex används för att beräkna
räntan i pensionssystemet både för pensionsrätter och för den årliga
omräkningen av inkomst- och tilläggspension.

Balanstalet för år 2020 är 1,0505 vilket innebär att inkomstpensionssystemet
har 5,05 procent mer tillgångar än skulder.

– Inkomstindex följer den genomsnittliga löneutvecklingen och används för
att räkna upp den allmänna ålderspensionen. Inkomstpensionerna och
tilläggspensionerna kommer att öka med 2,1 procent år 2020, vilket innebär
en real ökning av pensionerna, säger socialförsäkringsminister Ardalan
Shekarabi.
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Ardalan Shekarabi till
Västernorrland
Publicerad 06 november 2019

Onsdag den 6 november besöker
socialförsäkringsministern Västernorrland och
Sundsvallsområdet. På agendan står
verksamhetsbesök på Försäkringskassan samt på ett
servicekontor. Shekarabi träffar även Kommunal i
Västernorrland, och närvarar vid två öppna möten med
temat höjda pensioner.
Ministern finns tillgänglig för media under dagen. För mer information och
intervjuförfrågningar, kontakta pressekreterare Hanna Alexandersson.

Program

09.45 Verksamhetsbesök Försäkringskassan och servicekontor, Sundsvall

13.00 Träff med Kommunal, Sundsvall

14.30 Öppet möte, Skönsbergs Folkets Hus

17.00 Öppet möte, Folkets Hus Söråker
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Socialförsäkringsministern håller
pressträff om spelreklam
Publicerad 05 november 2019

Tisdag den 5 november håller socialförsäkringsminister
Ardalan Shekarabi en pressträff om hur spelreklamen i
Sverige utvecklats sedan omregleringen av marknaden
vid årsskiftet.

Tid: 5 november 2019 kl. 13.00
Plats: Lilla pressrummet, kvarteret Loen. Entré via Jakobsgatan 24 från
12.30.

Presslegitimation krävs. Föranmälan sker till presskommunikatör Jesper
Lindberg. Pressträffen webbsänds på regeringen.se.
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Utredning föreslår reformerat
premiepensionssystem
Publicerad 04 november 2019 Uppdaterad 04 november 2019

I dag överlämnades betänkandet Ett upphandlat
fondtorg för premiepension till socialförsäkringsminister
Ardalan Shekarabi. Betänkandet överlämnades av den
särskilde utredaren Mikael Westberg.
– Pensionsgruppen är överens om att premiepensionssystemet ska
reformeras. Staten måste ta ett större ansvar för ett tryggare system och bra
pensioner. Utredningen har i dag presenterat förslag som vi nu kommer
arbeta vidare med inom Regeringskansliet och Pensionsgruppen, säger
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Premiepensionssystemet bör enligt utredningen utformas så att det i så stor
utsträckning som möjligt enbart är sparare som vill och kan sätta samman
egna fondportföljer som gör det. Förvalet ska vara utgångspunkten för alla
sparare, och det ska inte krävas aktivitet eller finansiell kunskap hos
spararen. Det ska finnas möjlighet att välja risknivå inom ramen för statlig
förvaltning. Om spararen inte enbart vill välja risknivå ska det finnas
möjlighet att välja en eller flera fondkategorier som spararen kan placera sina
medel i.

Utredningen föreslår att det nuvarande öppna fondtorget ersätts av ett
upphandlat fondtorg där en särskild huvudman har ansvar för att det finns en
tillräcklig valfrihet bland kontrollerade fonder av god kvalitet. Urvalet av
fonder ska ske genom ett lagreglerat upphandlingsförfarande.

Målet för premiepensionen i framtiden ska vara att 1) under spartiden ge en
avkastning som är tydligt högre än förändringen av inkomstindex men utan

https://www.regeringen.se/


garantier för avkastningen, 2) under utbetalningstiden leverera en stabil
premiepension, samt 3) bibehålla rätten för enskilda att påverka risknivån
och placeringsinriktningen av premiepensionsmedlen.

Utredningen föreslår vidare att Sjunde AP-fonden får fler uppgifter och byter
namn till Myndigheten för premiepensionens fondförvaltning. Myndigheten
kommer vara oberoende från regeringen med huvuduppgifterna att: 1)
förvalta förvalet i premiepensionen, 2) förvalta det nya upphandlade
fondtorget, 3) sköta kapitalförvaltningen av den traditionella försäkringen,
och 4) förvalta premiepensionens valarkitektur. Övriga uppgifter inom
premiepensionssystemet ska liksom i dagsläget skötas av
Pensionsmyndigheten.

Den nya myndigheten bör verka för att det befintliga fondtorget ska vara
avvecklat och ersatt av ett upphandlat fondtorg senast den 31 december
2023.



Pressinbjudan:
Premiepensionsutredningen
överlämnar betänkande
Publicerad 31 oktober 2019

(OBS ny version) Måndag den 4 november tar
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi emot
betänkandet Ett upphandlat fondtorg för premiepension.
Betänkandet överlämnas vid en pressträff av den
särskilde utredaren Mikael Westberg.

Tid: 4 november 2019 kl. 09.30
Plats: Lilla pressrummet, kvarteret Loen. Entré via Jakobsgatan 24 från
9.00.

Utredningen Ett bättre premiepensionssystem (SOU 2019:44) är en del av
Pensionsgruppens överenskommelse från december 2017, vars syfte är att
skapa ökad trygghet och högre framtida pensioner. Utredningens uppdrag har
varit att presentera förslag på ett regelverk för ett nytt, kontrollerat och
upphandlat fondtorg för premiepension.

Presslegitimation krävs. Föranmälan sker till presskommunikatör Jesper
Lindberg. Pressträffen webbsänds på regeringen.se.
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Kartläggning av
konsumentskyddet kring så
kallade loot-lådor överlämnas till
Spelmarknadsutredningen
Publicerad 25 oktober 2019

Regeringen överlämnar Konsumentverkets redovisning
av konsumentskyddet vid lotteri- eller kasinoliknande
inslag i dator och TV-spel, däribland s.k. loot-lådor, till
Spelmarknadsutredningen. Redovisningen visar att
loot-lådor kan leda till problemspelande och
utredningen får nu inom ramen för sitt uppdrag bedöma
vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att skydda
konsumenterna.
Konsumentverkets redovisning visar att det kan finnas problem med den här
typen av affärsmodeller, särskilt i förhållande till barn och sårbara
konsumenter. I spellagen, som gäller sedan den 1 januari, regleras spel om
pengar eller pengars värde. Om vinsterna i en loot-låda kan omsättas i pengar
är det ett lotteri som omfattas av spellagen. Utredningen får inom ramen för
sitt nuvarande uppdrag analysera Konsumentverkets rapport.

- Vi behöver säkerställa att konsumenterna har ett tillräckligt skydd. Att
dator- och tv-spel är ett stort intresse bland barn och unga gör frågan extra
viktig, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi som ansvarar för
spelfrågor.

Regeringen gav i juni 2018 Spelmarknadsutredningen i uppdrag att analysera
bl.a. behovet av ytterligare åtgärder för att minska skadeverkningar av spel.
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Socialförsäkringsminister Ardalan
Shekarabi till Västerås, Sala och
Ramnäs
Publicerad 21 oktober 2019 Uppdaterad 21 oktober 2019

Måndagen den 21 oktober reser
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi till
Västerås, Sala och Ramnäs. På programmet står bland
annat ett besök på Försäkringskassan i Västerås. Det
blir Shekarabis första besök vid ett av
försäkringskassans kontor i sin nya roll som
socialförsäkringsminister.
Dagen inleds med ett verksamhetsbesök på Försäkringskassan i Västerås.
Fokus för besöket är handläggningen av bostadsbidrag och
föräldraförsäkring.

Därefter reser socialförsäkringsministern till Sala för ett besök på
trygghetsboendet Kaplanen.

Dagen avslutas med en träff med IF Metall vid Ramnäs Bruk.

Ardalan Shekarabi finns tillgänglig för media under dagen. Kontakta
pressekreterare Hanna Alexandersson för mer information och
intervjuförfrågningar.

https://www.regeringen.se/


Socialt skydd vid hård Brexit
Publicerad 11 oktober 2019 Uppdaterad 11 oktober 2019

Regeringen föreslår att svenska medborgare fortsatt ska
få vissa sociala trygghetsförmåner utbetalda till
Storbritannien vid händelse av en eventuell avtalslös
brexit. Istället för det tidigare fastslagna slutdatumet 31
december 2019 ska rätten till trygghetsförmånerna gälla
i sex månader, räknat från månaden då Storbritannien
har lämnat EU.
– I och med turerna fram och tillbaka med brexit känner många människor
som bott och arbetat i Storbritannien en osäkerhet inför framtiden.
Regeringens förslag ökar tryggheten för människor som befunnit sig i
Storbritannien under den tid då landet varit medlem i EU. Svenska
medborgare ska inte hamna i kläm till följd av landets utträde, säger
socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Riksdagen har tidigare under året antagit en lag som bland annat innebär att
en omställningsperiod efter ett eventuellt avtalslöst utträde införs. Syftet med
lagen är att mildra de allvarligaste konsekvenserna för individer som är eller
tidigare har varit i Storbritannien och därmed riskeras att drabbas av en så
kallad ”hård” brexit. Den övergångsperiod som gäller i dag sträcker sig till
utgången av 2019.

Det huvudsakliga förslaget i propositionen är att svenska sociala
trygghetsförmåner vid ett avtalslöst utträde ska kunna betalas ut under en
övergångsperiod som uppgår till sex månader räknat från månaden efter det
att Storbritannien lämnar EU, det vill säga även efter utgången av 2019.
Skulle ett avtalslöst utträde ske i början av en månad skulle fortsatta
utbetalningar i praktiken kunna göras i närmare sju månader.

Regeringen föreslår samma tidsmässiga omställningsperiod även när det
gäller möjligheten att få ersättning för vissa vårdkostnader som uppkommit i
Storbritannien.

https://www.regeringen.se/


I propositionen föreslås också ändringar för att den nationella lagstiftningen
inte ska innehålla några dubbelregleringar i förhållande till den
beredskapsförordning som under våren antagits på EU-nivå på området om
samordning av sociala trygghetssystem. Propositionens förslag innebär att
regleringarna om sammanläggning av perioder och likställande av förmåner
m.m. inte ska gälla för de personer som omfattas av den nya EU-
förordningen.



Ny statssekreterare på
Socialdepartementet
Publicerad 03 oktober 2019

Alejandro Firpo har i dag fått uppdraget att vara
statssekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan
Shekarabi. Han kommer närmast från
Finansdepartementet, där han innehaft samma uppdrag
hos statsrådet Shekarabi i dennes tidigare roll som
civilminister.

https://www.regeringen.se/

