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YTTRANDE 1(1) 

Handläggning Camilla Björk Karlsson 
Direkttelefon +46520495552 
Epost camilla.bjork.karlsson@trollhattan.se 
Datum 2021-11-04 
Diarienr ASN 2021/00183 006 
 
 

Regeringskansliet 

Remissvar över betänkandet SOU 2021:69 En sjukförsäkring  
med prevention, rehabilitering och trygghet  
(Dnr S2021/05920) 
Sammanfattning 

Det framkommer i betänkandet att om föreslagna förändringar 
genomförs så kan det indirekt komma att påverka kommunens 
kostnader genom ett minskat behov av ekonomiskt bistånd till 
målgruppen som ligger inom ramen för utredningens förslag. 
Trollhättans Stad ställer sig positiva till förslaget och har inga 
synpunkter på innehållet i övrigt.  

Utredningsförslaget 

Trollhättans Stad instämmer i förslaget. 

 

Paul Åkerlund 
Kommunstyrelsens ordförande 

Said Niklund 
Stadsdirektör 

 



 

 
Trollhättans Stad 

 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 

Handläggning Lisbeth Romo 
Direkttelefon +46722363665 
Epost lisbeth.romo@trollhattan.se 
Datum 2021-11-16 
Diarienr KS 2021/00613 000  
Dok ID 170695 
  
 

Kommunstyrelsen 

Remiss av SOU 2021:69 En sjukförsäkring med prevention, 
rehabilitering och trygghet 
Sammanfattning 

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över sjukersättningen, 
aktivitetsersättningen och socialförsäkringsbalkens förmåner vid 
rehabilitering. Trollhättans Stad är en av remissinstanserna som fått 
utredningens betänkande för att svara på.  

Betänkande remitterades till Arbetsmarknads- och socialnämnden. 

Förslag till yttrande behandlades i Arbetsmarknads- och socialnämnden  
2021-11-25. Nämnden ställde sig bakom förvaltningens kommentarer. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till remissyttrande 
avseende SOU 2021:69 En sjukförsäkring med prevention, 
rehabilitering och trygghet. 

 

Said Niklund 
Stadsdirektör 

Lisbeth Romo 
Kommunsekreterare 
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Beslutsunderlag  

Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-11-15 

Protokollsutdrag Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-11-25 

Tjänsteskrivelse från Arbetsmarknads- och socialförvaltningen,  
dat 2021-11-04 

Yttrande SOU 2021:69 En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och 
trygghet 

SOU 2021:69 En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet 

Beslutet skickas till 

Regeringskansliet 
Arbetsmarknads- och socialnämnden 



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 
Sammanträdesdatum 
2021-12-01 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 
 

KS § 299 Dnr 2021/00613000 

Remiss av SOU 2021:69 En sjukförsäkring med prevention,  
rehabilitering och trygghet  

Sammanfattning 

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över sjukersättningen, 
aktivitetsersättningen och socialförsäkringsbalkens förmåner vid 
rehabilitering. Trollhättans Stad är en av remissinstanserna som fått 
utredningens betänkande för att svara på.  

Betänkande remitterades till Arbetsmarknads- och socialnämnden. 

Förslag till yttrande behandlades i Arbetsmarknads- och socialnämnden  
2021-11-25. Nämnden ställde sig bakom förvaltningens kommentarer. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-11-15 

Protokollsutdrag Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-11-25 (§ 144) 

Tjänsteskrivelse från Arbetsmarknads- och socialförvaltningen,  
dat 2021-11-04 

Yttrande SOU 2021:69 En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och 
trygghet 

SOU 2021:69 En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet 

  



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) 
Sammanträdesdatum 
2021-12-01 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 
 

Forts KS § 299 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att: 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till remissyttrande avseende  
SOU 2021:69 En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till remissyttrande avseende  
SOU 2021:69 En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet. 

Beslutet skickas till 
Regeringskansliet 
Arbetsmarknads- och socialnämnden 
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