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Yttrande avseende tillfälliga bestämmelser om viss
smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillstyrker förslaget om tillfälliga
bestämmelser om smittbärarpenning för vissa anhöriga till personer i riskgrupp som
ska ingå i den nya förordningen som föreslogs i den nyligen remitterade promemorian
Tillfälliga bestämmelser om viss sjukpenning i förebyggande syfte med anledning av
covid-19 (S2020/04874/SF).
Utöver de synpunkter som SKR redan har framfört avseende förslagen i den ovan
nämnda promemorian vill förbundet gällande de kompletterande förslagen göra
följande tillägg:
•

Förslaget innehåller krav på uppvisande av läkarintyg vid ansökan om
förmånen. Precis som i tidigare remissyttrande om ”Tillfälliga bestämmelser
om viss sjukpenning i förebyggande syfte med anledning av covid-19” anser
inte SKR att det behöver ställas krav på just läkarintyg som medicinskt
underlag för att styrka tillhörighet till riskgrupp. SKR föreslår återigen att
kravet skulle kunna ändras till medicinskt underlag, i syfte att underlätta för
hälso- och sjukvården att ta fram medicinskt underlag som verifierar den
anhöriges tillhörighet till riskgrupp. Att få en mer öppen skrivning skulle
underlätta för hälso- och sjukvården att kunna ta fram medicinska underlag
som kan verifiera en person tillhörighet till riskgrupp enligt förslagen utifrån
remiserna om riskgrupperna respektive anhöriga till riskgrupper, och även
synkronisera vilka underlag/intyg som behövs

•

SKR förstår svårigheterna att snabbt utreda möjliga tillfälliga förmåner för
riskgrupperna och anhöriga inom gällande lagstiftning. Förutom förslaget om
utvidgad förebyggande sjukpenning för riskgrupper, föreslås tillägget för vissa
anhöriga, som är ytterligare en helt annan förmån. Förbundet ser utmaningen i
kommunikationen om de olika förslagen på förmåner. Dessutom kommer det
enligt förslaget att ske mitt i semestertiderna, vilket ytterligare förvårar att få ut
informationen om de nya förmånerna till berörda aktörer och till
målgrupperna. Risker och konsekvenser angående dessa aspekter behöver
belysas.
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Förslaget gäller bl.a. de som arbetar hos en person som har personlig assistans
enligt SFB, men det verkar inte omfatta personer som har kommunala beslut
enligt LSS, vilket skulle behöva tydliggöras - alternativt att alla som har
personlig assistans ingår (även kommunala beslut).
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