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Motion till riksdagen 
2011/12 
  
av Linnéa Bruno m.fl. (FI) 

 

Reformering av socialförsäkringssystemet  
 

 

Förslag till riksdagsbeslut 
 

 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om 
att utreda möjligheterna att inrätta en myndighet med samlat ansvar för alla 
socialförsäkringar och ekonomiskt bistånd. 

 

 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om 
att tills denna utredning är klar öka samverkan mellan Försäkringskassan, Alfa-
kassan, Socialtjänst samt Hälso- och sjukvård i syfte att ingen ska hamna mellan 
stolarna eller bli helt utan stöd. 

 

 

Motivering 

Målsättningen med reformerna är att skapa ett rättssäkert system där ingen faller mellan 
stolarna, sjuka inte blir utförsäkrade och som stärker skyddet hos de som riskerar den 
svåraste utsattheten.  
 
Ekonomisk utsatthet har starka samband med andra sociala problem, så som våld, psykisk 
ohälsa och kriminalitet. Dessa problem skapas socialt, drabbar individer direkt, men är 
dessutom kostsamma för hela samhället. Den utformning som socialförsäkringssystemet har 
idag, i kombination med minskande personella och ekonomiska resurser inom de olika 
myndigheterna, förmår inte att tillräckligt effektivt möta social utslagning och ökande klyftor 
i socioekonomiska villkor. Normen är egen försörjning genom arbete, men vid sjukdom, 
föräldraledighet eller arbetslöshet krävs solidaritet från samhället via skattefinansierade 
försäkringar. Dessa bör ligga på en nivå som ökar incitamenten för individen att komma i 
arbete så snart arbetsförmågan eller övriga förutsättningar medger, och som ger 
samhällsekonomiskt utrymme även för andra socialpolitiska satsningar.  
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En samlad social försäkring 

För att riva barriärer, skapa förutsättningar för helhetsperspektiv och för att sätta den 
enskilda individens livssammanhang i centrum krävs att nödvändiga kompetenser samlas 
under ett tak. Vi föreslår en utredning med uppdrag att utreda möjligheterna att inrätta en 
ny myndighet med samlat ansvar för all social försäkring – en sammanslagning av 
Försäkringskassan, Alfa-kassan och Enheten för försörjningsstöd, vilken alltså lyfts ur 
kommunernas Socialtjänst. Myndigheten ska erbjuda kvalificerade utredningar och insatser 
för att främja att personer med försörjningsstöd blir självförsörjande.  
 
Som ett första steg sker en gradvis samordning av dessa verksamheter, och former för ett 
strukturerat samarbete med hälso- och sjukvården utformas. Inom myndigheten samordnas 
specialkompetenser i speciella resursteam. Teamen är flexibla och sätts samman med 
utgångspunkt i varje människas behov av stöd och utveckling. På så sätt skapas helhet och 
möjligheter att ”följa med” individen hela vägen fram till målet. Bidragsnormerna slås 
samman och ekonomisk grundtrygghet skapas genom en miniminivå, som omfattar alla, 
vilken följs av en inkomstrelaterad utbetalning, med samma tak som i föräldraförsäkringen.  
 
Verksamheten ska genomsyras av medvetenhet om hur genus och andra maktstrukturer kan 
begränsa individers handlingsutrymme, samt arbeta aktivt mot alla former av diskriminering. 
Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.  
 

 

Linnéa Bruno (FI) 

Katarina Michanek (FI) 

Helena Svensson (FI) 

 

 


