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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Remissvar: Promemoria stärkt trygghet vid långvarigt
nedsatt arbetsförmåga
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar förvaltningens yttrande enligt
tjänsteskrivelse daterad den 3 december 2021 kring föreslagna ändringar i
Promemoria S2021/07176

Sammanfattning av ärendet
Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering
(S2020:04) överlämnade till regeringen den 20 augusti 2021 betänkandet En
sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69).
Utredningen föreslår bl.a. att det införs särskilda regler för personer som fyllt 60
år, med innebörden att deras arbetsförmåga ska prövas mot arbete som de har
erfarenhet av.
I budgetpropositionen uttalar regeringen att utredningens förslag bereds inom
Regeringskansliet och att regeringen avser att återkomma med ett förslag om
att införa en s.k. trygghetspension inom ramen för sjukersättningen för
försäkrade som har som mest fem år kvar tills de uppnår en ålder då de inte
längre kan få sjukersättning.
Regeringen har i budgetpropositionen också uttalat att den avser att med
prioritet bereda utredningens förslag om att rätten till sjukersättning och
aktivitetsersättning ska prövas mot samma arbetsmarknadsbegrepp som gäller
i sjukpenningen. Enligt betänkandet föreslås reformerna träda i kraft vid
årsskiftet 2022/2023.
Av regeringens uttalanden i budgetpropositionen för 2022 följer att de två
reformerna bör genomföras tidigare än till årsskiftet 2022/2023. I premorian
föreslås att ändringarna skall träda i kraft den 1 juli 2022.
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Svalövs kommun är positiv till föreslagna ändringar i Promemoria S2021/07176
utifrån de möjliga konsekvenser som tagits i beaktande. Följande verkningar
kan dessutom anses vara fördelaktigt för kommunens invånare och företag:


Konsekvenserna för arbetsgivare är mycket begränsade. På marginalen
skulle förslaget kunna minska arbetsgivares kostnader. I det fall den
anställde beviljas sjukersättning kan anställningen upphöra, och därmed
också arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.



För personer med svag eller ingen förankring på arbetsmarknaden
kommer troligtvis en sjukersättning i form av garantiersättning och
tillkommande rätt till bostadstillägg att innebära att inkomsten ökar.



På motsvarande sätt som angränsade ersättningssystems utgifter som
exempelvis sjukpenning beräknas minska när antalet nybeviljade
aktivitets- och sjukersättningar ökar, beräknas även kommunsektorns
utgifter för ekonomiskt bistånd minska.

Beslutsunderlag
Promemoria – Stärkt trygghet vid långsiktigt nedsatt arbetsförmåga
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