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En sjukförsäkring med prevention, 
rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) 
Statskontoret ser positivt på utredningens förslag om att skapa förutsättningar för 
en mer likvärdig och förutsägbar tillämpning av sjukförsäkringen.  

Statskontoret lämnar inga synpunkter på de delar av förslagen som rör regelverket 
gällande sjukförsäkringen. I stället avgränsar Statskontoret remissvaret till frågor i 
utredningen som berör effektivitet och statlig styrning. 

Statskontoret tillstyrker förslag om förbättrad statistik 
Statskontoret tillstyrker utredningens förslag om att Försäkringskassan bör få i 
uppdrag att utveckla ett system med förbättrad statistik över vilka aktiviteter som 
personer med aktivitetsersättning deltar i, för att på så sätt kunna utvärdera enskilda 
åtgärders effektivitet. Genom en förbättrad uppföljning och utvärdering underlättas 
möjligheterna till ett effektivt resursutnyttjande av offentliga medel, vilket 
Statskontoret anser är positivt.  

Statskontoret tillstyrker också utredningens förslag om att Försäkringskassan bör 
ges i uppdrag att sammanställa statistik över vilka insatser som ersätts med 
preventions- och rehabiliteringsersättning, samt att utveckla statistik över vilka 
rehabiliteringsinsatser och förebyggande insatser som försäkrade deltar i. Också i 
detta avseende bedömer Statskontoret att en systematisk uppföljning och 
utvärdering förbättrar möjligheterna till ett effektivt resursutnyttjande, vilket 
Statskontoret anser är positivt.  

Statskontoret saknar en närmare beskrivning av styrning 
med tålamod och uthållighet 
Statskontoret saknar en närmare beskrivning av styrning med ”tålamod och 
uthållighet”. Det finns många sätt att styra myndigheter och verksamheter på, både 
för regeringen och för myndigheterna själva. Regeringens val av styrmedel, 
omfattningen av regeringens styrning och även karaktären på de informella 
kontakterna mellan regeringen och myndigheten, är exempel på faktorer som 
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påverkar myndigheter och verksamheter i förvaltningen. Men även myndigheters 
interna styrning och kultur har betydelse för verksamheterna.  

Statskontoret hade gärna sett att utredningen preciserat vad det innebär att styra 
med tålamod och uthållighet. Eftersom det inte framgår vad utredningen avser med 
begreppen, så återstår det för regeringen och riksdagen att uttolka och omsätta 
begreppen i sin styrning.  

Den ekonomiska konsekvensanalysen är otillräcklig 
Statskontoret anser att utredningens ekonomiska konsekvensanalys är otillräcklig. 
Statskontoret vill påpeka att de stora kostnadsspann som utredningen presenterar 
inte kan anses bidra till att underlätta regeringens beslutsfattande inom området. 
Utredningen har genom sitt arbete skaffat sig en god överblick över 
sjukförsäkringssystemet och borde därmed kunna göra mer precisa 
kostnadsuppskattningar, eller åtminstone uppge ett betydligt snävare kostnadsspann 
för sina förslag än vad som nu är fallet. Statskontoret saknar också en redovisning 
av hur förslagen ska bekostas, och med vilka medel.  
 
 
Generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren har beslutat i detta ärende. Biträdande 
utredningschef Hanna André, utredare Pia Brundin, föredragande, var närvarande 
vid den slutliga handläggningen.  
 
 
 
 
Annelie Roswall Ljunggren 
 
 
 
 
 Pia Brundin 
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