
 

 

1/2 

Remissvar 
 

Drottninggatan 89, Box 45316, 104 30 Stockholm | Tfn 08-690 43 00 | Org.nr/F-skattebevis 202100-5026, SE202100502601 (EU) | www.esv.se 

 

Datum 

2021-12-21 

   

ESV dnr 

2021-00966-2 
 

Handläggare 

Maria Modin 

Ert datum 

2021-09-24 

Er beteckning 

S2021/05920 
S2021/07176 

 

Regeringskansliet 

Socialdepartementet 

Ekonomistyrningsverkets svar på remissen En 

sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och 

trygghet (SOU 2021:69) samt PM S2021/07176   

Ekonomistyrningsverket (ESV) lämnar sitt remissvar på betänkandet utifrån sin 

uppgift att utveckla och förvalta den statliga ekonomistyrningen. Svaret fokuserar 

särskilt på konsekvenser av förslagen med utgångspunkt i ESV:s nya uppgift att 

ansvara för att samordna arbetet med att säkerställa korrekta utbetalningar från 

välfärdssystemen.   

Efter att utredningen har presenterats har en promemoria (S2021/07176) arbetats 

fram med syfte att tidigarelägga införandet av två reformer jämfört med det som 

ursprungligen föreslagits i utredningen. Remissvaret avser även denna promemoria.  

ESV har inga synpunkter på förslagen. ESV menar att konsekvensanalyserna i 

utredningen och promemorian till stora delar är ändamålsenliga och väl 

genomarbetade men hade gärna sett en sammanställning av samtliga förslags 

budgetära konsekvenser på både kort och lång sikt.  

När det gäller förslagen om att underlätta arbete, studier, uppdrag med mera under 

tid med sjukersättning och aktivitetsersättning föreslår ESV att en fördjupad 

konsekvensanalys genomförs för att säkerställa att förslagen inte ökar risken för 

felaktiga utbetalningar och överutnyttjande. Se KUT-delegationens (SOU:2019:59, 

avsnitt 9.1) förslag om att nya och ändrade regler med bäring på välfärdssystemen 

alltid bör föregås av noggranna konsekvensanalyser av risker för felaktiga 

utbetalningar och överutnyttjande.   

Om utredningens förslag genomförs vill ESV betona vikten av att utbetalande 

myndighet Försäkringskassan inte bara informerar om möjligheten att arbeta 

samtidigt som ersättning utgår utan också informerar om skyldigheten att anmäla 

ändrade förhållanden. Inför att de nya reglerna träder i kraft bör Försäkringskassan 

se över vilka kontroller man genomför och omfattningen av dessa - både vid 

ansökan och under tid med ersättning.   

Förutsättningarna att bedriva en effektiv och ändamålsenlig kontroll skulle 

förbättras avsevärt om Försäkringskassan i större utsträckning än idag fick tillgång 
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till Skatteverkets uppgifter om anställdas löner som numera rapporteras månatligen 

istället för som tidigare årligen. Genom att genomföra dessa kontroller i närmare 

anslutning till utbetalningen minskar de felaktiga utbetalningarna. Dessutom 

minskar Försäkringskassans administrativa kostnader för kontroll och återkrav  

samt också den enskildes eventuella skuldsättning.       

I detta ärende har generaldirektör Clas Olsson beslutat. Utredare Maria Modin har 

varit föredragande. I beredningen har också utredare Evelina Söderblom, 

avdelningschef Bo Stoltz, enhetschef Eva Lindblom samt avdelningschef Peter 

Kvist deltagit. 
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