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Yttrande över Socialdepartementets betänkande: En sjukförsäkring med prevention, 
rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) och promemorian: Stärkt trygghet vid 
långvarigt nedsatt arbetsförmåga (S2021/07176) 

Sammanfattande inställning 
Kungsbacka kommun anser att de föreslagna förändringarna i huvudsak är positiva. Det är särskilt bra 
att avvägningen mot arbetslinjen bibehålls och att regelverket blir förutsägbart och rättssäkert.  

Kommunens inställning i detalj 
En grundläggande avvägning som behöver göras när förmåner inom sjukförsäkringen utformas är att 
reglerna måste vara utformade så att individen ges ett skydd mot den aktuella sociala risken för 
utanförskap samtidigt som de individer som skulle kunna försörja sig genom arbete inte ges tillgång 
till förmånen. Utredningen anger att en viktig del i avvägningen är att den så kallade arbetslinjen 
bibehålls, vilket Kungsbacka kommun också ser som en primär ingång. 

Förslaget innebär en ökad möjlighet till sjuk- och aktivitetsersättning, eftersom bland annat 
ersättningen föreslås prövas mot samma arbetsmarknadsbegrepp som vid rätt till sjukpenning. 
Kommunen anser att det är rimligt att justera detta regelverk eftersom de individer som i dagsläget inte 
uppfyller kraven för sjuk- eller aktivitetsersättning många gånger tvingas att söka försörjningsstöd i 
stället får en statlig ersättning. Det är kostnader som i grunden är statens men som successivt belastat 
kommunerna. 

Kommunen har som stor arbetsgivare sett utmaningar i nuvarande rehabiliteringskedja när det gäller 
att långtidssjukskrivna medarbetare inte får rimliga förutsättningar till omställning. Kommunen anser 
att ett tydligare regelverk och ökade möjligheter till förebyggande arbete kan bidra till att minska 
sjukskrivningarna. 

Bättre möjligheter föreslås för personer med sjuk- eller aktivitetsersättning att arbeta, studera eller 
delta i arbetslivet utan att riskera sin ersättning. Kommunen ser att möjligheten till vilande sjuk- och 
aktivitetsersättning är en angelägen förändring för att öka möjligheterna till omställning och omstart i 
arbetslivet. Det är rimligt att det blir mer förutsägbart och enklare att arbeta, studera, ta uppdrag, med 
mera, då det i dagsläget kan finnas en osäkerhet hos invånare som uppbär ersättning att ta steg mot en 
reguljär arbetsmarknad då man kan vara rädd för att förlora sin ersättning. Detta möter kommunens 
verksamheter i till exempel individärenden inom finansiell samordning och det kan konstateras att 
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nuvarande regelverk ibland är ett hinder för att förmå målgruppen att pröva nytt arbete eller att gå in i 
en omställning. 

Kommunen instämmer i utredningens förslag vad gäller personer som närmar sig pension, men betonar 
vikten av att det fortsatt måste finnas en ambitionsnivå vad gäller möjligheten till rehabilitering och 
omställning också för personer som har några år kvar till pension. Detta särskilt mot bakgrund av de 
kompetensförsörjningsbehov som finns i bland annat kommunal sektor samt att en inkomst 
motsvarande sjukersättningen de sista åren i yrkeslivet påverkar framtida pensionsinkomst negativt. 

Införandet av särskilda regler om sjukersättning för personer som har fyllt 60 år samt att ett nytt 
arbetsmarknadsbegrepp ska införas för sjukersättning och aktivitetsersättning föreslås i promemoria 
Stärkt trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga (S2021/07176) som publicerades i november 
2021 samt att dessa två förslag ska genomförs vid en tidigare tidpunkt än den som föreslagits i 
betänkandet. I denna del avstår kommunen att yttra sig. 

 
Kungsbacka kommun 
 
 
 
 
Lisa Andersson 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
Patrik Johansson 
Kommunsekreterare 
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§ 323 Dnr 2021-00968 
Svar på Socialdepartementets remiss över En sjukförsäkring med 
prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-11-17, och översänder det som sitt 
svar till Socialdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på 
Socialdepartementets betänkande En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering 
och trygghet SOU 2021:69 samt promemorian Stärkt trygghet vid långvarigt nedsatt 
arbetsförmåga (S2021/05920).  

Betänkandet innehåller tre delar: att se över regelverket för rätten till sjukersättning 
respektive aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga, att underlätta arbete, 
studier, uppdrag med mera under tid med sjukersättning och aktivitetsersättning samt 
att se över regelverket för förebyggande sjukpenning och rehabiliteringsersättning. 

Promemorian i sin tur tydliggör förutsättningarna för att genomföra förslagen i 
betänkandet i ett tidigare skede än vad som föreslås i betänkandet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-12-07, § 421 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2017-11-17 
Yttrande, 2017-11-17 
En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet volym 1  
(SOU 2021:69) 
En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet volym 2  
(SOU 2021:69) 
Promemorian – Stärkt trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga (S2021/07176) 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 
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