Särskilt yttrande till KS 2020-04-27
§ 90 Svar på remiss: En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering
Socialdepartementet har gett Haninge kommun möjlighet att besvara remissen En begriplig och trygg
sjukförsäkring med plats för rehabilitering. I delbetänkande redovisas uppdraget att analysera
tillämpningen av begreppet normalt förekommande arbete i sjukförsäkringen samt vilka fysiska och
mentala förmågor som kan krävas för att en person ska kunna hänvisas till ett på arbetsmarknaden
förekommande arbete. Utredningen har även gjort en fördjupad analys från tidigare delbetänkande
om undantagen från regeln att arbetsförmågan från och med vissa tidpunkter ska bedömas mot
normalt förekommande arbete. Här redovisas moderaternas synpunkter på en del av de förslag som
redovisas i betänkandet.
Rehabiliteringskedjan ska vara utformad för att stödja människors återgång till sysselsättning och
måste därför innehålla tydliga tidsgränser där prövning görs av arbetsförmågan mot arbete.
Utredningens förslag om att mjuka upp tidsgränserna i sjukförsäkringen genom att införa nya
beviskrav ökar risken för otydlighet i systemet och en försämring i stödet till sjukskrivna att komma
tillbaka till arbete.
Utredningens förslag till förtydligande av begreppet normalt förekommande arbete innebär en risk
för att återgång till arbete försvåras. Som redovisas i utredningen visar Socialförsäkringsrapport
2018:8 från Försäkringskassan att de flesta av dem som nekas sjukpenning med hänvisning till att de
kan försörja sig i normalt förekommande arbete återgår efter en tid till ordinarie arbete. Frågan är
om detta kan tas till intäkt för att prövningen av normalt förekommande arbete måste förtydligas.
Det talar snarare emot förslaget att bedömningen ska göras mot ett angivet normalt förekommande
arbete. Att myndigheten tvingas att peka ut en särskild yrkesgrupp borde snarare försvåra
möjligheten för de som inte återgår till ordinarie arbete att återinträda på arbetsmarknaden.
Utredningens förslag att den som har kort tid kvar av arbetslivet inte ska avkrävs en omställning till
annat arbete är väl genomtänkt. Samhällsekonomiskt borde detta förslag leda till möjligheten att fler
kan stanna kvar på arbetsmarknaden, om än inte på heltid. Dagens regler bidrar snarare till att fler
tar ut ålderspension i förtid, vilket är negativt både för den enskildes ekonomi och för
samhällsekonomin.
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