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Sammanfattning av ärendet
Västerviks kommun har getts möjlighet att yttra sig över utredningen ”Tillsammans för en
välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess.” Utredningen lämnar tio
rekommendationer i syfte att stärka stödet till individen och förbättra samverkan mellan
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen aktörer.
Ledningskontoret på kommunstyrelsens förvaltning har lämnat ett förslag till yttrande
2020-08-18.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom ledningskontorets förslag till yttrande och anta detta som
sitt eget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslaget till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller förslaget.

Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom ledningskontorets förslag till yttrande och anta detta som
sitt eget.

Signature reference: 0b29f122-80cb-4b62-ae07-2d2c163c8a52

Beslutet är elektroniskt justerat.
Beslutet skickas till
Socialdepartementet
Sofia Eldh, ledningskontoret
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 2020-08-18
Regeringskansliets, Socialdepartementet, remiss 2020-05-15 - SOU 2020:24 Tillsammans för en
välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess
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Förslag till yttrande över SOU 2020:24
Tillsammans för en välfungerande
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess
Bakgrund
Västerviks kommun har getts möjlighet att yttra sig över utredningen
”Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings‐ och rehabiliteringsprocess.”
Utredningen lämnar tio rekommendationer i syfte att stärka stödet till
individen och förbättra samverkan mellan sjukskrivnings‐ och
rehabiliteringsprocessen aktörer. De tio rekommendationerna är följande:
•

Definition av sjukskrivnings‐ och rehabiliteringsprocessens syfte

•

Uppdrag att samverka för en välfungerande sjukskrivnings‐ och
rehabiliteringsprocess

•

En gemensam digital yta för planering i sjukskrivnings‐ och
rehabiliteringsprocessen utreds

•

Bättre stöd till individer i sjukskrivnings‐ och rehabiliteringsprocessen
oavsett behov av att få rehabiliterande insatser samordnade

•

Ökade drivkrafter och ökat stöd för arbetsgivares förebyggande insatser
och arbetsplatsinriktat stöd för återgång i arbete

•

Konsultation av expert vid bedömning av arbetsplatsinriktat stöd för
återgång i arbete

•

En förvaltning av kunskapsområdet arbetsplatsinriktat stöd för återgång i
arbete

•

Ett utvecklat samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
för att möta individers behov av stöd

•

Ett förbättrat stöd till individer som har medicinska begränsningar, som
saknar sjukpenninggrundande inkomst och som uppbär försörjningsstöd

•

Utbyte av medicinska uppgifter i sjukskrivnings‐ och
rehabiliteringsprocessen bör utredas
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Yttrande
Västerviks kommun vill inledningsvis anföra att utredningen är mycket väl
genomförd och belyser ytterst relevanta aspekter kring sjukskrivnings‐ och
rehabiliteringsprocessen. Det individperspektiv som genomsyrar utredningen
har möjliggjorts genom att sjukskrivna individers faktiska upplevelser har
hörsammats och vägts in, något som Västerviks kommun anser ger
utredningen tyngd.
Då Västerviks kommun getts möjlighet att yttra sig över utredningen vill
kommunen anföra följande:
Västerviks kommun instämmer i utredningens konstaterande att det är av
betydelse att de olika aktörerna som samverkar i sjukskrivnings‐ och
rehabiliteringsprocessen har en samsyn kring det övergripande syftet med
denna. Västerviks kommun ser också positivt på att de olika aktörernas roller i
rehabiliteringsprocessen tydliggörs. Särskilt viktig är definitionen av hälso‐ och
sjukvårdens ansvar för den medicinska rehabiliteringen.
Vidare stödjer Västerviks kommun utredningens förslag avseende att den som
är sjukskriven ska kunna få stöd i den administrativa handläggningen av sitt
ärende och möjlighet att följa sitt ärende digitalt. Kommunen ställer sig även
bakom förslaget att samverkan mellan Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen bör stärkas till gagn för den enskilde individen.
I utredningen föreslås att definitionen av rehabiliteringsprocessens början och
slut bör omformuleras till att börja då individens arbetsförmåga riskerar att bli
nedsatt på grund av sjukdom. Den föreslagna förändringen är enligt Västerviks
kommun alltför vidsträckt och ålägger arbetsgivaren ett ansvar som inte ligger i
proportion till anställningsförhållandets innebörd. Detta eftersom
arbetsgivaren då behöver hantera ett ökat antal omständigheter utifrån ett
sjukdomsperspektiv även om det inte är frågan om en konstaterad sjukdom
som faktiskt påverkar medarbetarens arbetsförmåga. Vidare öppnar
formuleringen upp för subjektiva tolkningar vilket kan leda till att individers
rehabiliteringsprocess kommer att se olika ut hos olika arbetsgivare, vilket inte
torde ligga i utredarens intresse.
Västerviks kommun instämmer med utredaren att ekonomiska incitament är
viktiga drivkrafter för att arbeta förebyggande och främjande. Det är dock
Västerviks kommuns mening att det vore mer gynnsamt om de ekonomiska
incitamenten fungerar som en morot istället för piska. Det är vidare
kommunens mening att arbetsgivare redan idag har tillräckligt starka och
kännbara ekonomiska incitament för att förebygga sjukfrånvaro och arbeta för
att sjukskrivna medarbetare ska kunna återgå i arbete. Förutom de kostnader
som uppstår i samband med arbetslivsinriktad rehabilitering har arbetsgivaren
även kostnader för sjuklön, vikarier och det produktionsbortfall som uppstår i
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och med sjukfrånvaron. Förslaget riskerar dessutom att leda till en ökad
selektering på arbetsmarknaden där personer med tidigare sjukdomshistorik
eller funktionsnedsättningar kan få svårare att erhålla anställning.
Västerviks kommun

Anders Björlin
Kommundirektör

Sofia Eldh
HR‐ och kommunikationschef
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