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Sänkta trösklar – högt i tak (SOU 2012:31)
(A2012/1945/A)
Funkautredningen har i betänkandet lämnat förslag om lönestöd för
utveckling och lönestöd för trygghet. Inspektionen för socialförsäkringen
(ISF) har genom remiss anmodats att yttra sig över betänkandet.

7.3 Lönestöd för anställning i företag som ägs av
arbetstagarens familj
ISF anser att förslaget om utvidgningen jämfört med vad som gäller ifråga
om lönebidrag behöver utredas ytterligare, bland annat vilka effekter den
får.

7.12 Vägar in för unga med aktivitetsersättning
Utredningen beskriver det nya samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan, gemensam kartläggning, som en samarbetsform mellan
myndigheterna, vilken bör vara tillämplig vid bedömning av den enskildes
arbetsförmåga. I förslaget saknas dock beskrivningar av formerna för den
gemensamma utredningen som ska föregå prövningen av rätt till
aktivitetsersättning, varför det inte går att bedöma om förutsättningar finns
för att uppnå önskat resultat.
ISF påpekar också att det är viktigt att ta tillvara de erfarenheter som finns
när det gäller samverkan mellan myndigheter då nya förslag utformas.1
Eftersom det är svårt att utvärdera effekter av steglös avräkning på
arbetsutbudet bland personer med sjukersättning, ställer ISF sig tveksam
till effekterna av en liknande regel för personer med aktivitetsersättning,
som kan förväntas ha en ännu sämre anknytning till arbetsmarknaden. Man
bör även närmare överväga hur eventuella effekter ett sådant förslag skulle
ha på incitamenten att börja motta aktivitetsersättning.

1

Se till exempel Inspektionen för socialförsäkringen, rapport 2010:2, och Nordiska

folkhögskolan för hälsovetenskap rapport Samverkan inom arbetslivsinriktad
rehabilitering (2010).
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Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Per Molander. Tomas
Agdalen har varit föredragande. I beredningen har också Jenny Lindblad,
Martin Söder, och Helena Persson Schill deltagit.
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