Socialförsäkringsutskottets betänkande
2009/10:SfU17

Utökad finansiell samordning, m.m.
Sammanfattning
I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2009/10:154
Utökad finansiell samordning, m.m.
I syfte att göra den finansiella samordningen enligt lagen (2003:1210)
om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mer flexibel, föreslås i
propositionen att möjligheterna att vara medlem i ett samordningsförbund
utvidgas så att kommuner och landsting i olika län kan vara medlemmar i
ett samordningsförbund. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli
2010.
Vidare föreslås i propositionen att den som deltar i aktiviteter enligt en
etableringsplan enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare ska ha rätt att behålla sin sjukpenninggrundande
inkomst under tiden för dessa aktiviteter. Bestämmelserna om detta föreslås träda i kraft den 1 december 2010.
I propositionen lämnas även förslag till några följdändringar i socialförsäkringsbalken, vilken träder i kraft den 1 januari 2011.
Propositionen har inte föranlett några motioner. Utskottet tillstyrker förslagen.
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Utskottets förslag till riksdagsbeslut
Lagförslagen
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,
2. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring,
3. lag om ändring i socialförsäkringsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:154.

Stockholm den 27 april 2010
På socialförsäkringsutskottets vägnar

Gunnar Axén

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Gunnar Axén (m), Veronica
Palm (s), Ronny Olander (s), Lars-Arne Staxäng (m), Solveig Zander (c),
Siw Wittgren-Ahl (s), Ulf Nilsson (fp), Mats G Nilsson (m), Göte Wahlström (s), Lars Gustafsson (kd), Mikael Cederbratt (m), Kalle Larsson (v),
Matilda Ernkrans (s), Fredrick Federley (c), Gunvor G Ericson (mp),
Marianne Watz (m) och Magdalena Streijffert (s).
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Redogörelse för ärendet
I ärendet behandlar utskottet proposition 2009/10:154 Utökad finansiell
samordning, m.m. Inga motioner har väckts med anledning av propositionen.
Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1.
Regeringens lagförslag återges i bilaga 2. Lagen om etableringsinsatser
för vissa nyanlända invandrare har numera fått SFS-nummer 2010:197.
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Utskottets överväganden
Utökad finansiell samordning
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bifaller regeringens förslag om utökad finansiell samordning.

Propositionen
Enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser begränsas i dag bildandet av samordningsförbund av det geografiska
område som ett landsting utgör. Det medför att antalet deltagande parter i
ett samordningsförbund avgränsas av ett landstings geografiska sträckning.
För att göra den finansiella samordningen mer flexibel föreslås att möjligheterna att vara medlem i ett samordningsförbund utvidgas så att kommuner och landsting i olika län kan vara medlemmar i ett och samma
samordningsförbund.
Vidare föreslås att om flera landsting är medlemmar i samma samordningsförbund ska de med avseende på tillskjutna medel tillsammans anses
utgöra en part. Den medelsandel som dessa landsting sammanlagt ska
bidra med i ett samordningsförbund ska därmed uppgå till en fjärdedel av
medlen till samordningen. Landstingen ska själva komma överens om hur
mycket resurser som respektive landsting ska bidra med till den finansiella
samordningen.
Det framhålls även i propositionen att det är av värde att både landsting
och kommun deltar för en geografisk del för att upprätthålla den lokaliseringsprincip som gäller enligt 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900).
Denna princip innebär att kommunala åtgärder ska ha anknytning till kommunens eller landstingets geografiska område eller deras medlemmar för
att anses som kompetensenliga. Om t.ex. ett landsting skulle ställa sig utanför en finansiell samordning som bedrivs inom dess geografiska område,
kan det medföra en risk för att ett annat landsting kan komma att finansiera åtgärder som saknar anknytning till det landstingets egna geografiska
område. För att ett geografiskt delområde ska kunna ingå i ett samordningsområde ska därför både den kommun och det landsting som delområdet
tillhör vara medlemmar i samordningsförbundet.
Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.
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UTSKOTTETS ÖVERVÄGANDEN

Utskottets ställningstagande
Regeringens förslag har inte mött några invändningar i form av motionsyrkanden. Utskottet delar regeringens bedömning och tillstyrker det aktuella
lagförslaget.

SGI-skydd
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bifaller regeringens förslag om SGI-skydd.

Propositionen
För de nyanlända invandrare som deltar i aktiviteter enligt en etableringsplan, enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare, föreslås att deras sjukpenninggrundande inkomst (SGI) ska
skyddas under denna tid. De nyanlända invandrare som snabbt fått arbetsinkomster och rätt till en SGI skulle annars kunna få ett sämre försäkringsskydd efter det att de har deltagit i sådana aktiviteter. Dessutom är det
rimligt att denna grupp får motsvarande skydd som de som t.ex. deltar i
ett arbetsmarknadspolitiskt program och får aktivitetsstöd. Så länge en försäkrad deltar i aktiviteter enligt en etableringsplan ska vid sjukdom sjukpenningen dock beräknas på en SGI som är fastställd enbart på grundval
av den inkomst av arbete som den försäkrade kan antas få under denna tid.
Förslagen föreslås träda i kraft den 1 december 2010.

Utskottets ställningstagande
Regeringens förslag har inte mött några invändningar i form av motionsyrkanden. Utskottet delar regeringens bedömning och tillstyrker aktuella
lagförslag.

Ändringar i socialförsäkringsbalken
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen bifaller regeringens förslag om ändringar i socialförsäkringsbalken.

Propositionen
Regeringen föreslår att de ändringar om SGI-skydd som föreslagits ovan
även ska göras i socialförsäkringsbalken (SFB).
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I proposition 2009/10:69 Kompletteringar av socialförsäkringsbalken
föreslog regeringen följdändringar i 97 kap. 13 § och 102 kap. 15 § SFB
med anledning av förslag om bostadsbidrag och bostadstillägg i proposition 2009/10:60 Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering – egenansvar med professionellt stöd. Riksdagen (bet. 2009/10:SfU11, rskr. 2009/10:
194) antog inte förslagen om följdändringar på grund av att den ännu inte
hade behandlat sistnämnda proposition. Eftersom riksdagen nu har antagit
förslagen (bet. 2009/10:AU7, rskr. 2009/10:208) föreslås att dessa följdändringar införs i SFB.

Utskottets ställningstagande
SFB träder i kraft den 1 januari 2011. Utskottet delar regeringens bedömning och tillstyrker det aktuella lagförslaget.

7

2009/10:SfU17

BILAGA 1

Förteckning över behandlade förslag
Propositionen
Proposition 2009/10:154 Utökad finansiell samordning, m.m.:
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,
2. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring,
3. lag om ändring i socialförsäkringsbalken.
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BILAGA 2

Regeringens lagförslag
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Tryck: Elanders, Vällingby 2010
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