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BILAGA 3. FÖRSLAG PÅ REGELFÖRENKLINGAR LÄMNADE AV FÖRSÄKRINGSKASSAN

Bilaga 3. Förslag på regelförenklingar
lämnade av Försäkringskassan
Antikrångelkatalog 12 april 2012
Ta bort kravet på anmälan för föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning
Ta bort kravet om intyg om barns frånvaro för att få tillfällig föräldrapenning
Förenkla reglerna om samtidigt uttag av föräldrapenning och jämställdhetsbonus
Inför möjlighet till tillfällig föräldrapenning för vård av ett friskt barn när ett annat av familjens
barn vårdas på sjukhus
Förläng tiden för uttag av tillfällig föräldrapenning för avlidet barn
Inför en generell graviditetspenning
Ta bort anmälningskravet för flerbarnstillägg efter 16 år
Ta bort kravet på gemensam anmälan om mottagare av barnbidrag då föräldrar rör sig över
gränserna
Höj inkomstgränsen för reducerat underhållsstöd
Inför en generell möjlighet att betala ut sjukpenning för tid före anmälan i upp till sju
kalenderdagar
Inför en tidsgräns för sammanläggning av dagar i rehabiliteringskedjan
Ta bort krav på skriftlig ansökan om sjukpenning på fortsättningsnivå och om
rehabiliteringspenning
Gör det möjligt att behålla rehabiliteringspenning under kortare sjukfrånvaro och minska
detaljerade krav på rehabiliteringsplanen förläng avräkningsperioden för assistansersättning
Öka möjligheten till assistansersättning vid sjukhusvistelse
Ge försäkringskassan möjlighet att ersätta medicinska underlag inom assistansersättning och
bilstöd
Ta bort taket för finansieringen av bilstöd
Förenkla reglerna om bidrag till arbetshjälpmedel
Ersätt bostadsbidraget och bostadstillägget med ett nytt förenklat bostadsbidrag
Inför mer generella regler för rätten till aktivitetsstöd och utvecklingsersättning vid tillfälligt
uppehåll
Inför möjlighet att fatta interimistiska beslut om aktivitetsstöd och utvecklingsersättning
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Ta bort möjligheten att betala ut aktivitetsstöd och utvecklingsersättning innan
närvaroförsäkran har kommit in
Ta bort kravet på anmälan om närståendepenning
Inför närståendepenning på tre fjärdedels nivå
Möjliggör återkrav mot legala ställföreträdare
Möjliggör direktåtkomst till personuppgifter i socialförsäkringsdatabasen
Antikrångelkatalog 12 november 2012
Föräldrapenning vid besök hos MVC
Tillfällig föräldrapenning för föräldrakurs för de med barn med sjukdom eller funktionshinder
Föräldrapenning för hela inskolningsdagen
Ta bort krav på att anmäla föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning (VAB)
Ta bort krav på att ansöka om bostadsbidrag varje år
Stäm av bostadsbidrag mot taxerad inkomst tidigare
Ta bort avrundningsregel för bostadsbidrag
Elektronisk överföring av uppgifter
Ge ersättning till de som måste vara borta från program med aktivitetsstöd hos
Arbetsförmedlingen
De med arbetsskada ska få tillbaka sjukpenninggrundande inkomst när livränta tar slut
Antikrångelkatalog 14 juni 2013
Förläng rätten till tillfällig föräldrapenning tills ett barn fyller 18 år
Hämta utlåtande från annan än läkare vid bedömning av rätt till tillfällig föräldrapenning för
barn äldre än 12 men yngre än 16 år
Möjligt att ge föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning för samma barn och samma tid vid
fler situationer jämfört med nuvarande
Antikrångelkatalog 13 december 2013
Boendetillägg ska inte längre ska samordnas med makes/makas/sambos bostadstillägg
Boendetillägg ska kunna betalas ut samma månad som det beviljas för
Boendetillägg i vissa fall ska ändras från och med samma månad som anledningen till
ändringen uppkom
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Slopa kravet på medgivande inför utlandsresa
Ändra förmånstiden för sjukpenning för sjömän med avtal om regresstid
Förenkla hanteringen av arbetsresor
Ge den försäkrade som av hälsoskäl inte kan gå tillbaka till arbete hos arbetsgivaren rätt till
sjukpenning
Utöka möjligheterna till att beviljas särskilt högriskskydd
Fem delposter bör lämnas senast fem månader efter att den första delposten skulle ha betalts
Försäkringskassan får möjlighet att ersätta medicinska underlag inom assistansersättning och
bilstöd
Antikrångelkatalog 11 december 2014
De huvudsakliga villkoren för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning ska vara ålder och akassevillkor
Deltagare i arbetsmarknadspolitiska program som uppfyller villkoren för a-kassa ska omfattas
av samma regler om nedtrappning av ersättningsnivåer och att det ska vara samma regler som
gäller för arbetslösa som får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen
Boendetillägg ska kunna betalas ut till den som omfattas av 103 c kap. 2 § SFB och som får
aktivitetsstöd för att hen deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program
Försäkrade som tillfälligt inte kan delta i arbetslivsinriktad rehabilitering på grund av sjukdom
ska kunna behålla rehabiliteringspenningen under högst 7 dagar
Det ska bli möjligt att i vissa fall bevilja aktivitetsersättning för längre tid än 3 år i taget
Läkarutlåtande ska bifogas en ansökan om assistansersättning
Öka flexibiliteten vid uppföljning av sjukersättningar (så kallad förnyad utredning)
Personer med aktivitetsersättning ska få prova på att studera under tre månader och behålla
utbetalningen av ersättningen
Mer förmånligt att studera på deltid med vilande aktivitetsersättning eller sjukersättning.
Samma regler för dem som studerar med studiestöd och behöver sjukpenning, oavsett om de
har minskat sin arbetstid eller inte under studierna
Förtydligande om hur sjukpenning ska beräknas för personer som har flera arbeten eller är
familjehemsföräldrar
Bostadsbidrag till makar eller sambor ska beviljas individuellt så att bidraget blir mer jämställt.
På så vis undviker vi också att makarna får ett solidariskt återbetalningskrav. Vi kan också
bevilja bostadsbidrag till de ena maken trots att den andra inte är försäkrad för
bosättningsbaserade förmåner
Bidragsgrundande inkomsten för boendetillägg ska alltid beräknas utifrån de förhållanden som
gäller den första dagen i en månad då en person får en bidragsgrundande förmån. Samma sak
ska gälla andelsberäkning av boendetillägget
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Tillfällig föräldrapenning ska kunna ges till den som tar hand om ett sjukt barn samtidigt som
föräldrarna får tillfällig föräldrapenning när de besöker en institution eller deltar i utbildning för
att lära sig vårda barnet utifrån barnets grundsjukdom
En annan försäkrad ska få rätt till utvidgad tillfällig föräldrapenning tills barnet fyller 16 år när en
ensamstående förälder är så sjuk att hen inte kan ta hand om sitt barn själv
Flera vårdare ska kunna ta ut närståendepenning för samma tid
Försäkrade som har kostnader för tandvård utomlands ska kunna få ersättning från
arbetsskadeförsäkringen
Antikrångelkatalog för 2015
Förfarandet vid inhämtande av yttranden från landstingen inom området internationell vård
förenklas
Beräkningen av livränteunderlag ändras så att semesterersättning och semesterlön beräknas
enligt en schablon
Försäkringskassan får möjlighet att bevilja tillfällig föräldrapenning från samma dag som ett
barn avlider och inte behöver vänta till dagen efter
Försäkringskassan får möjlighet att fatta interimistiska beslut inom förmånerna
bostadsersättning och etableringstillägg till nyanlända
Försäkringskassan får möjlighet att fatta retroaktiva beslut för nyanlända som söker
bostadsersättning och etableringstillägg
Kravet på sjukanmälan vid aktivitetsstöd tas bort
Källa: Försäkringskassan (2011), Försäkringskassans förslag för minskat krångel. dnr. 84150-2011,
Försäkringskassan (2012), Fler förslag på minskat krångel, dnr. 54379-2012, Försäkringskassan (2013),
Fler förslag för minskat krångel, dnr. 024200-2013, Försäkringskassan (2014), Fler förslag för minskat
krångel, dnr. 048025-2013 Försäkringskassan (2014), Fler förslag på minskat krångel, dnr. 9030-2014,
Försäkringskassan (2015) Antikrångel 2015, dnr. 015962-2015
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