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Yttrande över regeringens biståndspolitiska plattform 
(UF2014/4543/USTYR)  

Remissyttrandet inskränker sig till de delar av regeringens skrivelse som berör 
Försäkringskassans ansvarsområde, särskilt punkten ”förbättrad tillgång till 
social trygghet” under delmål 2.    

Försäkringskassan välkomnar att det sociala trygghetsperspektivet och dess 
koppling till fattigdomsbekämpning uppmärksammas i biståndsplattformen. 
Att bidra till att människor kan ta sig ut ur fattigdom genom att Sverige med 
sin expertis medverkar i uppbyggnaden av sociala trygghetssystem anser vi 
vara ett starkt motiv till engagemang.  

Socialförsäkringen spelar en avgörande roll vid hanteringen av många av de 
ekonomiska och sociala risker individen möter under livet. Sambandet mellan 
utvecklade sociala trygghetssystem och ekonomisk tillväxt och generell välfärd 
har blivit alltmer erkänt inom vetenskaps- och policykretsar. Bland annat har 
väl utvecklade trygghetssystem stor relevans för deltagande på den formella 
arbetsmarknaden, särskilt för kvinnors deltagande, samt för minskad fattigdom 
bland barn och äldre. I flertalet internationella sammanhang anses Sverige inta 
en ledande ställning på området.  

Försäkringskassan svarar för en betydande del av det svenska sociala 
trygghetssystemet. Utformningen av trygghetssystemet och de tillhörande 
administrativa systemen, liksom samspelet mellan dessa är av stor betydelse. 
Det är inom detta område, dvs. när det gäller konstruktionen och utvecklingen 
av systemen med tillhörande administrativa lösningar, som Sverige har mycket 
att bidra med till länder i ett tidigt utvecklingsstadium. Sverige har även 
fördelen att vara ett land utan omfattande korruption, med ett högt anseende 
vad avser statstjänstemannarollen och offentlig transparens och med ett fokus 
på kundens behov i mötet med förvaltningen. Det mesta talar för att Sverige, 
och inte minst de berörda myndigheterna, i mycket större utsträckning än idag 
bör kunna göra sig tillgängliga för export av kunskap och erfarenhet kring 
sociala trygghetssystem och tillhörande förvaltningslösningar.   

I ILO:s Decent Work-agenda omnämns det internationella biståndet som en 
metod att motverka könsdiskriminerande och könssegregerande 
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arbetsmarknader: Bland annat främjas härigenom möjligheten till anställning 
under anständiga arbetsförhållanden inklusive kombinationen familj och 
förvärvsarbete. ILO:s rekommendation (nr 202) om nationellt socialt 
grundskydd antogs vid Internationella arbetskonferensens 101:a möte i juni 
2012. Rekommendationen som Sverige röstade för, är tänkt att fungera som 
vägledning för länder att introducera, bygga ut och upprätthålla sociala 
trygghetsgarantier som en del i de nationella trygghetssystemen. I ILO:s 
rapport IV (1) Transitioning from the informal to the formal economy beskrivs 
också vikten av att länderna verkar för övergången av allt arbete till den 
formella arbetsmarknaden. Försäkringskassan noterar att biståndsplattformens 
sociala trygghetsperspektiv ligger väl i linje med dessa instrument.  

Försäkringskassan har en lång tradition av att delta i internationellt arbete. 
Myndigheten ska enligt sin instruktion medverka i EU-arbete och annat 
internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde. I dagsläget deltar 
Försäkringskassan exempelvis vid konventionsförhandlingar, i relevanta EU- 
kommittéer, ISSA, MISSOC, Europeiska balken om social trygghet och den 
svenska ILO-kommittén.  

Försäkringskassans internationella biståndsåtaganden har under senare år 
företrädesvis rört medverkan i EU-finansierade Twinningprojekt inom ramen 
för EU:s utvidgningsarbete. Projektens övergripande syfte är att ge stöd till 
kandidatländerna i deras anpassning till EU-medlemskap genom administrativ 
förstärkning och kapacitetsuppbyggnad. Utbyte av god praxis och främjande av 
långsiktiga relationer mellan förvaltningarna är en röd tråd i samarbetet. 
Försäkringskassan konstaterar att Twinningengagemang innebär medverkan i 
konkurrensutsatta internationella anbudsförfaranden med omfattande lobby- 
och förberedelsearbete. Arbetet kännetecknas även generellt av omfattande 
regelstyrning och administration. Vi vill i sammanhanget framhålla det 
bilaterala biståndets goda förutsättningar avseende kostnadsmässig och 
administrativ effektivitet.  

Försäkringskassan ställer sig sammanfattningsvis positiv till att sambandet 
mellan fattigdomsbekämpning och social trygghet lyfts fram. Vi hyser 
förhoppningar om att det sociala trygghetsperspektivet även kommer att ingå i 
kommande relaterade styrdokument. I detta sammanhang vill vi framhålla att 
myndighetens eventuella framtida förutsättningar att bedriva en mer 
omfattande internationell biståndsverksamhet gynnas av en tydlig styrning och 
ett tydligt mandat från regeringen.  

Beslut i detta yttrande har fattats av generaldirektören Dan Elisasson i närvaro 
av rättschefen Eva Nordqvist efter föredragning av utredaren Colette Beek.  
 
 
 
 
Dan Elisasson  

Colette Beek  


