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Samlad kunskap – stärkt handläggning (SOU
2017:25)
Statskontoret har inga invändningar mot de förslag utredningen lämnar.
Statskontoret bedömer att förslagen är väl i linje med utredningens direktiv,
det vill säga att de kan leda till att bedömningar av och beslut om arbetsskada blir mer rättssäkra och jämlika. De förslag som syftar till ökad rehabilitering bör enligt Statskontoret också kunna bidra till ökad återgång till
arbete.
Statskontoret kommenterar i detta remissvar de förslag som handlar om
samordningen mellan Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk
och social utvärdering (SBU) och de ekonomiska konsekvenserna.

Samordningen mellan Socialstyrelsen och Statens
beredning för medicinsk och social utvärdering
Statskontoret menar att det finns risker med fördelningen av uppgifter
mellan Socialstyrelsen och SBU. Det kan dels finnas en risk för visst
dubbelarbete mellan Socialstyrelsen och SBU, dels för att samarbetet mellan
Socialstyrelsen och SBU inte sker på ett samordnat sätt. Av Statskontorets
rapport Utvärdering av en samlad styrning med kunskap för hälso- och sjukvård och socialtjänst (2016:13) framgår att den samverkan mellan Socialstyrelsen och SBU som behövs vid utformandet av nationella riktlinjer
inledningsvis inte fungerade tillfredsställande. Ett viktigt skäl till detta var
att arbetet på myndigheterna inte samordnades tillräckligt.
För att undvika de nämnda riskerna menar Statskontoret att Socialstyrelsen
och SBU bör få i uppdrag av regeringen att ta fram ett gemensamt dokument
för hur samordningen mellan myndigheterna ska ske, så att Försäkringskassan får ett så bra underlag som möjligt för sina arbetsskadebedömningar.
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Ekonomiska konsekvenser
Statskontoret anser att olika handlingsalternativ utifrån de ekonomiska konsekvenserna av förslagen inte är tillräckligt belysta. De totala utgifterna för
arbetsskador förväntas minska under de närmaste åren. Utredningens förslag, främst förslagen om rehabiliteringspenning vid arbetsskada och indexering, medför ökade kostnader. Dessa är dock lägre än de minskade kostnader som förväntas för hela arbetsskadeförsäkringen under de närmaste åren.
Statskontoret saknar en beräkning av hur mycket arbetsskadeavgiften skulle
kunna sänkas om utredarens förslag inte skulle genomföras. En sådan sänkning bör då ställas mot utredningens förslag, som medför vissa ökade kostnader. Med en sådan jämförelse kan regeringen få ett mer underbyggt underlag för att ta ställning till om de ökade ambitionerna inom arbetsskadeförsäkringen är motiverade i förhållande till en lösning med lägre avgifter
för arbetsgivarna.

Tillförordnad generaldirektör Tony Malmborg har beslutat i detta ärende.
Utredningschef Anna Pauloff och utredare Ola Norr, föredragande, var
närvarande vid den slutliga handläggningen.
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