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Dagordning vid möte mellan statssekreterare Therese 
Svanström Andersson och Försäkringskassans GD Ann-
Marie Begler, den 15 december 2017 

Ordförande Birgitta Böhlin deltar. Statssekreterare Agneta Karlsson 
och Madeleine Harby Samuelsson deltar kl. 13.00–13.30. 
 
Tid: kl. 13-14.30 
Lokal: Socialdepartementet, Svealand, plan 5 

1. Erfarenheter från landstingsbesöken (Ann-Marie) 

Ann-Marie redogör för erfarenheterna från rundresan bland landstingen. 
Departementet önskar ta del av den promemoria som 
Försäkringskassan sammanställt. Vi behöver först se över skrivningarna 
i promemorian innan vi kan skicka den till departementet. Mailat Lars-
Åke den 18 december om detta.  

2. Svar på regeringsuppdrag om komplettering av läkarintyg och 
assistansersättning (Ann-Marie/Madeleine/Therese) 

Diskussion om status i de båda frågorna. Departementet lyfter att 
rapporten om komplettering av läkarintyg är ett bra klarläggande i 
debatten. 

3. Status i omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning 
(Therese) 
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Konstateras att vi ff inte är överens om nivån på kostnaderna för denna 
reform; skillnaden handlar om 185 miljoner. Budskapet från Therese är 
att kostnadsutvecklingen behöver följas för att se vad den landar på. 
Sture lyfter att konsekvensen i så fall blir att FK måste prioritera hårt 
med stor påverkan på verksamheten. Birgitta lyfter oron över FKs 
budget där överskottet snart är uppätet.  

Slutsats: vi är inte överens! 

4. Initiativ inom sjukförsäkringen inkl. status för uppdrag 
(Therese) 

Therese berättar att man arbetar på ett Åtgärdsprogram 3.0 som är tänkt 
att presenteras i mitten på januari. Vi får en övergripande beskrivning av 
det tänkta innehållet. 

Sture redogör för kostnaderna för det förslag till regeringsuppdrag som 
FK fått inom sjukförsäkringen. 

5. Status på skrivelse om sjukersättning och om 
styrelseledamöters och medarbetares aktieinnehav (Ann-
Marie/Therese) 

När det gäller sjukersättningen har departementet precis börjat arbeta 
med den. Frågan om instruktionsändringen börjar man arbeta med efter 
helgerna. De vill se om det eventuellt är fler instruktionsändringar som 
behövs. 

6. Uppdrag att samordna IT-drift inom staten (Ann-Marie) 

Finansdepartementet har frågan och funderar över den juridiska frågan. 

7. Etableringsuppdraget (AFs ansvar och organisering inför 
överlämnandet) (Ann-Marie) 

Ann-Marie lyfter att FK får många samtal från AFs medarbetare om vad 
som gäller from årsskiftet. Therese tar med sig frågan till 
Arbetsmarknadsdepartementet. 

8. FKs arbete kopplat till Metoo (Ann-Marie) 
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Ann-Marie redogör för vårt arbete.  

9. Övrigt 

- Departementet lyfter en oro över en dom från EU domstolen som 
handlar om garantipension. I domen har PPMs beräkningsmetod 
underkänts. Man ser en farhåga i att det kan få konsekvenser för SA. 
Enligt Gerda Lind, RA så har vi frågan under utredning och kommer att 
träffa departementet den 19 december. FV är också involverade i detta. 

- Frågan om att flytta hanteringen av lönegarantin till FK: Sture lyfter att 
vi tycker att det är mycket dåligt förslag. Departementet håller med. 

Mötet avslutas med ett stort tack för ett bra samarbete under 2017! 

 


