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En sjukförsäkring anpassad efter individen
(SOU 2020:26)
Statskontoret 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 instämmer i utredningens bedömning om att förslagen kan bidra en
mer rättssäker sjukförsäkring och till att ge en mer effektiv och hållbar återgång till
arbete. Statskontoret tillstyrker därför förslagen om ändringar i socialförsäkringsbalken.

Utredarens förslag: Förändrad prövning i sjukförsäkringen
av behovsanställdas arbetsförmåga
Förslaget medför att beslut om sjukpenning i ökad utsträckning baseras på
antaganden om uteblivet arbete bland behovsanställda. För behovsanställda bör den
förändrade prövningen leda till ökad ekonomisk trygghet vid sjukfall. Då förslaget
medför att Försäkringskassan i större utsträckning beslutar om sjukpenning med ett
antagande om uteblivet arbete är det tänkbart att olika praxis utvecklas vid
Försäkringskassans lokalkontor. Statskontoret anser därför att det är lämpligt att
följa upp hur handläggningen av ansökningar om sjukpenning bland behovsanställda bedöms och hanteras vid Försäkringskassan om förslaget till förändrad
prövning genomförs. En uppföljning kan utgöra ett underlag för att bedöma om det
finns behov att genomföra förändringar i rutinerna i handläggningen av ärenden
rörande sjukpenning för behovsanställda.

Utredarens förslag: Partiell sjukpenning med annan
förläggning av arbetstiden
Utredaren föreslår att Försäkringskassan ska kunna bevilja partiell sjukpenning
utifrån en annan förläggning av arbetstiden än att denna minskas i samma omfattning varje dag om förläggningen inte försämrar möjligheterna till återgång i arbete.
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Statskontoret instämmer i utredningens ståndpunkt att Försäkringskassan inför en
reform bör beräkna resursbehovet som följer av ökad administration.

Generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren har beslutat i detta ärende. Utredningschef Jessica Bylund och utredare Carl Holmberg, föredragande, var närvarande vid
den slutliga handläggningen.

Annelie Roswall Ljunggren

Carl Holmberg
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