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Socialdepartementet

Försäkringskassan
103 51 Stockholm

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Försäkringskassan

1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Försäkringskassans verksamhet för
budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 9, bet. 2014/15:SoU1, rskr.
2014/15:71, prop. 2014/15:1 utg.omr. 10, bet. 2014/15:SfU1, rskr.
2014/15:46, prop. 2014/15:1 utg.omr. 12, bet. 2014/15:SfU3, rskr.
2014/15:48).
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för
Försäkringskassan och nedan angivna anslag.
VERKSAMHET
Försäkringskassans verksamhet ska vara effektiv och rättsäker samt
präglas av en god service och hög tillgänglighet. Socialförsäkringen ska
tillämpas korrekt och med hög kvalitet så att rätt person får rätt
ersättning i tid. Försäkringskassan ska därigenom ha medborgarnas
förtroende och bidra till en hög tilltro till socialförsäkringen.
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Mål och återrapporteringskrav

Mål för assistansersättningen

Försäkringskassan ska säkerställa en god kontroll av
assistansersättningen för att motverka överutnyttjande. Handläggningen,
utredningarna och beslut ska vara likvärdiga över hela landet och hålla
hög kvalitet så att rätt person får rätt ersättning. Myndigheten ska
vidareutveckla it-stödet för assistansersättningen så att det under året
kan börja bidra till den informationsförsörjning som behövs för effektivt
beslutsstöd och kontroll.

Postadress
103 33 Stockholm

Telefonväxel
08-405 10 00

Besöksadress
Fredsgatan 8

Telefax
08-723 11 91

E-Post
s.registrator@regeringskansliet.se
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S2015/07997/RS(delvis)
S2015/07998/RS(delvis)
S2015/08135/RS(delvis)

Socialdepartementet

Försäkringskassan
103 51 Stockholm

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försäkringskassan

Riksdagen har beslutat om Försäkringskassans verksamhet för
budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr.
2015/16:102, prop. 2015/16:1 utg.omr. 10, bet. 2015/16:SfU1, rskr.
2015/16:87, prop. 2015/16:1 utg.omr. 12, bet. 2015/16:SfU3, rskr.
2015/16:88).
Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för
Försäkringskassan och nedan angivna anslag.
VERKSAMHET
Försäkringskassans verksamhet ska vara effektiv och rättssäker samt
präglas av en god service och hög tillgänglighet. Socialförsäkringen ska
tillämpas korrekt och med hög kvalitet så att rätt person får rätt
ersättning i tid.
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Mål och återrapporteringskrav

Mål för assistansersättningen

Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar
inom assistansersättningen. En god rättstillämpning ska säkerställas och
handläggningen, utredningarna och besluten ska vara likvärdiga över hela
landet och hålla hög kvalitet så att rätt person får rätt
ersättning. Försäkringskassan ska även säkerställa en god kontroll för att
motverka överutnyttjande. Därutöver ska Försäkringskassan verka för
att de försäkringsmedicinska utredningarna och läkarutlåtandena håller
hög kvalitet.

Postadress
103 33 Stockholm

Telefonväxel
08-405 10 00

Besöksadress
Fredsgatan 8

Telefax
08-723 11 91

E-Post
s.registrator@regeringskansliet.se

Återrapportering
Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser
för att uppnå målet. Här ska särskilt framgå vilka åtgärder som vidtagits
i syfte att öka möjligheten att följa utvecklingen av förmånen, bland
annat genom utveckling och förändring av it-stödet.
Mål för sjukförsäkringen

Försäkringskassan ska verka för en väl fungerande sjukförsäkring. Rätt
ersättning ska ges till rätt person. Rätt åtgärder ska ges i rätt tid så att
kvinnor och män ges förutsättningar att försörja sig genom
förvärvsarbete. Därigenom ska Försäkringskassan, i samverkan med
berörda aktörer, bidra till att uppfylla det övergripande målet om att
frånvaron från arbete på grund av sjukdom ska ligga på en långsiktigt
stabil och låg nivå.
Försäkringskassan ska även verka för att sjukpenningtalet i december
2020 inte överstiger 9,0 dagar. Samtidigt ska antalet nybeviljade
sjukersättningar inte överstiga 18 000 i genomsnitt per år under
2016-2020. Skillnaden i sjukpenningtal mellan kvinnor och män ska
också minska.
Återrapportering
Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser
för att uppnå målen.
Mål för föräldraförsäkringen

Försäkringskassan ska verka för ett jämställt användande av
föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning. Försäkringskassans
information ska bidra till att föräldrar får bättre kunskap om
föräldraförsäkringens regelverk.
Återrapportering
Försäkringskassan ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser
för att uppnå målet. Här ska särskilt framgå vilka informations- och
kampanjinsatser som Försäkringskassan har genomfört i syfte att
uppmuntra föräldrar till ett mer jämställt nyttjande av föräldrapenning
och tillfällig föräldrapenning.
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Uppdrag

Om särskilda skäl föreligger kan de regeringsuppdrag som lämnas i
regleringsbrevet, efter överenskommelse mellan Socialdepartementet och
Försäkringskassan, rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges för
respektive uppdrag, dock ej senare än två veckor efter angiven tidpunkt.
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