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' 

Sdertlje kommun har bjudits in till att lmna synpunkter p ovanstende betnkande och promemoria 

och lmnar p detta stt ver dessa till socialdepartementet. Sdertlje kommun vljer att fokusera p 

de frslag som kan kopplas samman med arbetsgivarens roll och ansvar inom arbetslivsinriktad 

rehabilitering. Vidare sker svaren genom fyra samlade kommentarer kopplat till de kapitel i utredningen 

som innehller frslag samt en samlad kommentar kopplad till promemorian. 

Sammanfattning 
Sdertlje instmmer utredningens intentioner om att skapa en tydlighet kring de regler som rder kringi 

sjukfrskringen och att genom detta skapa strre utrymme fr den frskrade att komma tillbaka till ett 
aktivt liv och yrkesliv. 

Sdertlje kommun instmmer i att det r bra att anvnda samma begrepp inom sjukfrskringen s att 
begreppsfrvirring inte uppstr och att begreppen tolkas olika. Det r bra att anvnda samma 

arbetsmarknadsbegrepp oavsett om det gller sjukersttning eller sjukpenning. 

Sdertlje kommun nskar dock att utredningen tydliggjorde vad som menas med begreppet "arbete 

som r normalt frekommande p arbetsmarknaden". Detta d det r ett begrepp som kan tolkas olika 

och som kan gra det svrt att bedma om en individ behver rehabilitering samt arbetslivsinriktad 

rehabilitering eller om den ska st till arbetsmarknadens frfogande. 

Vidare r det bra att utredningen freslr fler insatser fr att arbeta frebyggande fr att frhindra 

ohlsa. 

Frslag frn utredningen 

Samlade kommentarer kringfrslagen i kapitel 8 Rtten till sjukersttning. 
8. 1 Ett frndrat arbetsmarknadsbegrepp 

8.2 Frtydliganden av varaktighetskravet 

8.3 Justeringar och frtydliganden av kravet p uttmda rehabiliteringsmj/igheter 

8.4 Sjukersttning till ldre i frvrvsarbetande lder 

8. 5 Ett frfattningsreglerat beviskrav fr prvning av rtt till sjukersttning och aktivitetsersttning 

8.6 Bedmningar med avseende p att motverka stora variationen' tillmpningen 

8. 7 Samarbetet mellan Frskringskassan och Arbetsfrmedlingen 
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Vi instmmer i frslaget att vid prvning av rtten till sjukersttning ska bedmningen av den frskrades 

arbetsfrmga gras mot samma arbetsmarknadsbegrepp som anvnds vid prvning av rtt till 

sjukpenning. Att anvnda samma begrepp skapar tydlighet. 

Vi instmmer i att det ska finnas tydlighet kring nr det ska utg sjukersttning och det r bra att 
varaktighetskravet frndras samt att det blir tydligare att rehabiliteringsmjligheterna r uttmda. 

Vi instmmer i att det r bra att den som r fem r frn pensionslder inte stlls till hela 

arbetsmarknadens frfogande genom begreppet, normalt frekommande arbete p arbetsmarknaden, 
utan att den frskrades arbetsfrmga bedms mot det eller de yrken den har erfarenhet av. Vidare 

tycker Sdertlje kommun att det r bra att samma beviskrav gller fr alla delar av frskringen. 

Samverkan och goda interna processer r ngot Sdertlje kommun stndigt strvar efter och tycker att 
det r bra att utredningen ger detta uppdrag till Frskringskassan. 

Samlade kommentarer kring frslagen i kapitel 12 Rtten till aktivitetsersttning 
12. 1 Ett frndrat arbetsfrmgebegrepp 

12.2 Varaktighetskrav och rehabiliteringsmjligheter 

12.3 Ett kod/lierat beviskrav vid prvning av rtt till aktivitetsersttning 

iVi instmmer att det r bra att det anvnds samma begrepp oavsett om det gller aktivitetsersttning 

eller rtten till sjukpenning. Begreppet arbete som r normalt frekommande p arbetsmarknaden r ett 
begrepp som kan tolkas olika och Sdertlje kommun hade grna sett att utredning var tydligare i vad 

som menas och hur de ska tolkas av oss som arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Vi instmmer gllande varaktighet och beviskrav. 

Samlade kommentarer kring frslagen i kapitel 12 Arbete, studier och uppdrag med mera 
16.1.1 Fribe/opp vid arbete enligt reglerna fr steg/s avrkning 

16.1.2 Utveckling av berkningsstd 

16.2 Huvudgrupp 2, frskrade som har beviljats sjukersttning enligt reg/erna som gller fr.o.m. den 1 juli 2008 

16. 2.1 FIexib/are mjligheter till arbete med vilande sjukersttning 

16. 2.2 Part/elit vilande sjukersttning vid studier 

1 6. 2.3 taganden av ideell karaktr under tid med sjukersttning 

16.3 Huvudgrupp 3, frskrade som har beviljats aktivitetsersttning 

16. 3.1 FIexib/are mjligheter att arbeta med vilande aktivitetsersttning 

16. 3.2 Partie/It vilande aktivitetsersttning och frlngd prvotid vid studier 

1 6. 3.3 taganden av ideell karaktr under tid med aktivitetsersttning 

16. 3.4 kat fokus p rtten till insatser till personer med aktivitetsersttning - nytt arbetsmarknadspolitiskt program 

16.3. 5 Uppdrag att sammanstlla statistik om aktiviteter under tid med aktivitetsersttning 

16.4 vrigt om under tid med sjuk- och aktivitetsersttning 

16.4.1 Frutsttningar fr arbetstidens frlggning vid partie/I sjuk- och aktivitetsersttning 

16.4.2 Informations/nsatser om mjligheterna till arbete, studier etc. under tid med ersttning 

Vi instmmer och r mycket positiva till utredningens frslag kring att skapa mjligheter fr den som 

uppbr sjukersttning eller aktivitetsersttning att kunna vila ersttningen fr att testa arbete eller att 
pbrja studier. Detta skapar flexibilitet och utrymme att vara modig fr den som r sjuk. Det r dock 

viktigt att detta beskriv p ett begripligt stt fr den frskrade s att fler individer ges mjlighet att 
komma ut p arbetsmarknaden. 
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Vi instmmer i att det r viktigt att den som uppbr ersttning frn frskringskassan ska kunna delta i 

ideella sysslor utan att frlora sin ersttning. 

Vi ser positivt p att ge frskrade med nedsatt arbetsfrmga insatser som syftar till att f eller terf 
arbetsfrmga under tiden denna uppbr ersttning. Det r dock viktigt att det grs individuella 

bedmningar och att deltagande i insatserna inte ses som en frutsttning fr att f ersttning. 

iVi instmmer till fullo utredningens frslag om att en frskrad som har nedsatt arbetsfrmga och r 

beviljad partiell sjukersttning eller aktivitetsersttning ska kunna frlgga sin arbetstid flexibelt, dvs. p 

annat stt utan lika stor reducering av arbetstiden varje dag, utan att denna frlggning medfr att 
ersttningen ska omprvas. Vidare instmmer vi i att det r bra att Frskringskassan ges uppdrag atti 

ge riktad information till mlgrupperna om mjligheterna till arbete, studier etc. 

Samlade kommentarer kring frslagen i kapitel 22 Frmner vid rehabilitering 
22.1.1 Steg/s ersttning fr inkomstfrlust 

22.1.2 Rehabiliteringsersttningens koppling till rehabiliteringskedjan 

22.1.3 Utkade mjligheter att f rehabiliteringsersttning fr utbildning 

22.1.4 Rehabiliteringsbidrag erstter srskilt bidrag 

22. 1. 5 Hand/ggnings- och beslutsprocessen vid rehabiliteringsersttning 

22. 2. 1 Allmnt om preventionsersttning 

22. 2.2 Preventionsersttning ska kunna beviljas fr medicinsk behandling i frebyggande syfte 

22. 2.3 Preventionsersttning ska kunna beviljas fr arbetslivsinriktade insatser i frebyggande syfte 

22. 2. 4 Steg/s ersttning fr inkomstfrlust 

22. 2.5 Preventionspenningens koppling till rehabiliteringskedjan 

22.2. 6 Preventionspenning i srskilda fall 

22. 2' 7 Preventionsbidrag 

22.2. 8 Handlggnings- och beslutsprocessen vid preventionsersttning 

22. 2. 9 Frskringsskyddet 

22. 2. 10 Samordning med andra frmner och andra frfattningar samt vriga frgor med anledning av de nya 
frmnerna 

22. 3.3 Uppdrag att sammanstlla statistik om rehabiliteringsinsatser 

22. 3. 4 Frslag till ndringar i frordningen (1 991: 132 1) om rehabiliteringsersttning 

Sdertlje kommun stller sig bakom intentionerna i detta kapitel och ser positivt p att frmner vid 

frebyggande insatser frtydligas. Det r bra att ersttningarna kopplat till rehabilitering kan ges steglst 
samt att det ges mjlighet att f rehabiliteringsersttning fr utbildning. Att arbeta frebyggande med 

ohlsa r en nyckel fr att ka hlsan p vra arbetsplatser. 

Vi instmmer utredningens frslag gllande om att Frskringskassan samrd med den frskradei i 

ska se till att den frskrades behov av rehabilitering snarast klarlggs och att detta kompletteras med 

krav p att den frskrades rehabiliteringsbehov ska vara klarlagt senast dag 60 i sjukperioden, om det 
inte r uppenbart obehvligt. 

Vi instmmer i alla frslag i utredningen kopplat till Kapitel 12 Frmner vid rehabilitering och ser positivt 
p utvecklingen. 
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Frslag frn Promemorian 
3.1 Ett frndrat arbetsmarknadsbegrepp 
3.2 Sjukersttning till ldre ifrvrvsarbetande lder 

iSdertlje kommun instmmer promemorians frslag om att arbetsfrmgan hos den som har som 

mest fem r kvar att frvrvsarbeta, dr ska det endast beaktas sdana insatser som syftar till att den 

frskrade ska kunna arbeta ett frvrvsarbete som han eller hon har tidigare erfarenhet av och somi 

ingr i en sdan angiven yrkesgrupp som innehller arbeten som r normalt frekommande p 

arbetsmarknaden. Sdertlje kommun stller sig positiva till att det brjar glla frn 1 juli 2022. 


