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Rättsenheten

Arbetsmarknadsdepartementet
103 33 Stockholm

Sänkta trösklar – högt i tak. Arbete, utveckling och trygghet (SOU 2012:31)
(Dnr A2012/1945/A)

Utredningens betänkande innehåller förslag och överväganden vad gäller
förändringar avseende särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning
och med nedsatt arbetsförmåga. IAF begränsar sitt remissyttrande till de delar av
betänkandet som rör tillsynsfunktionen.
Såsom utredningen har konstaterat är inslaget av individuella bedömningar stort
vid prövningen av frågor om stöd som beviljas enligt förordningen (2000:630) om
särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt
arbetsförmåga eller som sedermera kommer att beviljas enligt den nya
föreslagna förordningen. Stöden riktar sig till arbetsgivare, vilket vid felaktiga
utbetalningar kan leda till snedvridningar av konkurrensförhållandena på
marknaden.
Betydande belopp betalas ut i stöd av det aktuella slaget. Totalkostnaderna för
de subventionerade anställningarna avseende personer med
funktionsnedsättning och med nedsatt arbetsförmåga uppgick enligt utredningen
under 2011 till ca 10,2 miljarder kr exklusive merkostnadsersättningen till Samhall
AB. Som en jämförelse kan nämnas att den totala utbetalade
arbetslöshetsersättningen under 2011 uppgick till ca 13 miljarder kr.
IAF delar utredningens uppfattning att det finns skäl att utanför
Arbetsförmedlingen inrätta en självständig tillsynsfunktion som utövar tillsyn när
det gäller handläggningen av de stöd som beviljas enligt förordningen (2000:630)
om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt
arbetsförmåga eller som sedermera kommer att beviljas enligt den nya
föreslagna förordningen.
IAF delar också utredningens uppfattning att det inte bör byggas upp en ny
myndighet med uppgift att utöva tillsyn av denna del av Arbetsförmedlingens
verksamhet. För sådan tillsynsverksamhet anser IAF att det i stället finns
möjlighet att utöka befintliga myndighetsuppdrag hos någon av de redan
existerande tillsynsmyndigheterna.
IAF har redan i dag till uppgift att utöva tillsyn av arbetslöshetsförsäkringen och
handläggningen av denna på Arbetsförmedlingen. IAF har mycket goda
kunskaper om Arbetsförmedlingens verksamhet samt har upparbetat rutiner för
att granska myndighetens handläggning av ärenden. IAF har även direktåtkomst
till uppgifter i den arbetsmarknadspolitiska databasen och har bland annat
härigenom erhållit särskilda kunskaper om den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten och Arbetsförmedlingens arbetsformer. Mot bakgrund av det
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anförda har IAF mycket goda förutsättningar att kunna tillgodogöra sig nya
granskningsområden inom Arbetsförmedlingens verksamhet.
Både IAF och Arbetsförmedlingen hör dessutom till
Arbetsmarknadsdepartementets verksamhetsområde. Om det nya
tillsynsuppdraget avseende Arbetsförmedlingen läggs på IAF innebär det för
departementets del både samordningsvinster och fördelar från
styrningssynpunkt.
Sammanfattningsvis talar starka skäl för att IAF bör anförtros uppgiften att utöva
tillsyn av de stöd som beviljas enligt den föreslagna förordningen.
Under 2011 betalades lönestöd ut med ett totalt belopp som ungefär motsvarar
vad som totalt sett betalades ut i arbetslöshetsersättning för samma år. I
dagsläget har IAF ca 60 årsarbetskrafter. IAF har utvecklat en
beställarkompetens för IT-stöd och viss ekonomiadministration. Tjänster köps
hos externa leverantörer. Ytterligare service övervägs att upphandlas från
Statens servicecenter. Detta innebär att ett utökat tillsynsuppdrag inte skulle
behöva föranleda en utbyggnad av IAF:s grundläggande verksamhetsstöd. Om
IAF:s granskningsområde ska utökas i enlighet med det ovan sagda behöver
dock IAF ytterligare anslag för att bygga ut en kärnkompetens för att kunna utöva
en rättssäker och effektiv tillsynsverksamhet.

I detta ärende har generaldirektören Anne-Marie Qvarfort beslutat och
försäkringsjuristen Kerstin M Claesson har varit föredragande. I den slutliga
handläggningen av ärendet har också chefsjuristen Lars Seger, enhetschefen
Gunilla Wandemo och enhetschefen Jessica Idbrant deltagit.
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