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En begriplig och trygg sjukförsäkring med
plats för rehabilitering (SOU 2020:6)
Statskontorets avgränsar remissvaret till de delar i utredningens förslag och bedömningar som rör effektivitet och styrning och lämnar därför inga synpunkter på de
delar av förslagen som rör den mer detaljerade utformningen av sjukförsäkringen.
Statskontoret ser positivt på utredningens förslag som gäller att skapa förutsättningar för effektivare och mer rättssäker process när det gäller sjukförsäkringen.
Statskontoret ser också positivt på att förslagen syftar till att ge en mer effektiv och
hållbar återgång till arbete.
Utredningen ska redovisa övriga delar av uppdraget redan den 30 april 2020 och
Statskontoret förväntar sig därför att vissa förtydliganden och preciseringar kring
det som Statskontoret berör i sitt remissvar kommer att lämnas i slutbetänkandet.

Utredarens förslag: Bedömningen ska efter 180 dagar
göras mot angivet normalt förekommande arbete
Statskontoret tillstyrker den del av förslaget som handlar om att Arbetsförmedlingen får i uppdrag att förvalta och vidareutveckla referensmaterialet.
Om förslaget innebär utökade arbetsuppgifter för Arbetsförmedlingen så vill
Statskontoret understryka att det är viktigt att regeringen gör ett förtydligande av
Arbetsförmedlingens uppdrag och ansvar på området.
Om Arbetsförmedlingen kostnader bedöms bli förändrade med anledning av
förslaget, behöver det också göras en beräkning av dessa kostnader. Statskontoret
saknar kostnadsberäkningar i betänkandet för förändrade kostnader för
Arbetsförmedlingen.
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Utredarens förslag: Ärendena måste utredas mer utförligt
Statskontoret tillstyrker förslaget med argumentet att en mer utförlig och enhetlig
handläggningsmetod bidrar till en effektivare och mer rättssäker bedömning. Det
bidrar också till bättre förutsättningar för att Försäkringskassans kontor ska kunna
göra liknande bedömningar.
Den beräkning av ökade kostnader för Försäkringskassans handläggning som
utredaren gör är förhållandevis osäker. Försäkringskassan har också i kontakter
med utredaren kommenterat att det är svårt att göra en uppskattning av det ökade
resursbehov utredarens förslag skulle leda till. Statskontoret framhåller därför att
en mer precis kostnadsberäkning behöver göras.

Utredarens förslag: Rätt till rehabiliteringsersättning ska
inte bedömas mot angivet normalt förekommande arbete.
Statskontoret tillstyrker förslaget. Det är positivt att fler kan komma ifråga för
rehabiliteringsersättningen och att det kan bli aktuellt tidigare i sjukdomsperioden
eftersom det kan bidra till en successiv upptrappning av arbetstiden och rehabiliteringen och därmed i förlängningen en effektivare och mer hållbar återgång till
arbete.
Statskontoret ser också positivt på att förslaget sannolikt kan underlätta Arbetsförmedlingens arbete med stöd till individer i de fall återgång i arbetet inte är
möjlig.

Generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren har beslutat i detta ärende.
Utredningschef Jessica Bylund och utredare Lisa Hörnström-Bokerud,
föredragande, var närvarande vid den slutliga handläggningen.

Annelie Roswall Ljunggren

Lisa Hörnström-Bokerud
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