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Yttrande om SOU 2020:24 Remiss gällande sjukskrivning och 
rehabiliteringsprocess. Dnr S2020/03728/SF 
 
Bakgrund 
Socialdepartementet har lämnat en remiss gällande sjukskrivning och 
rehabiliteringsprocess. Enligt direktiven ska samordnaren analysera nuvarande 
förhållanden när det gäller samverkan mellan aktörerna i sjukskrivningsprocessen, följa 
upp nuvarande samverkan mellan aktörerna med fokus på konsekvenser för individen, se 
över hur det förebyggande arbetet och stödet för återgång i arbete utvecklas hos olika 
aktörer, se över om regelverket är ändamålsenligt för att stödja individens återgång till 
hälsa och arbete, främja dialog för att skapa en smidigare process för individen så att 
individen så tidigt som möjligt kan återfå hälsa och återgå i arbete, samt lämna för-
fattningsförslag om utredaren bedömer att det är nödvändigt. Målet med samordnarens 
uppdrag är att bidra till att motverka de problem som kan uppstå till följd av det uppdelade 
ansvaret mellan aktörerna i sjukskrivningsprocessen.  
 
Ärendet 
Utredaren har nu lämnat slutbetänkande och Fagersta kommun ges möjlighet att yttra sig 
senast 18 augusti 2020. HR och utveckling ombeds hantera ärendet vidare och i det fall det 
är aktuellt lämna förslag till yttrande till KSAU 13 augusti. Utredningen redovisar tio 
rekommendationer att ta ställning till:  
• Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessens syfte - Rekommendation att det 

med sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen ska avses den process som börjar då 
individens arbetsförmåga blir nedsatt på grund av sjukdom och pågår till dess att 
individen återfått arbetsförmåga och därmed kan återgå i, eller kan söka, arbete eller då 
det konstateras att arbetsförmåga inte kan återfås. Att sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocessens syfte ska vara att individen ska återfå arbetsförmåga och 
därmed kunna återgå i, eller kunna söka, arbete.  

• Uppdrag att samverka för en välfungerande sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocess - Rekommendation att Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket och Myndigheten för 
arbetsmiljökunskap ges i uppdrag att samverka för en välfungerande sjukskrivnings- 
och rehabiliteringsprocess i syfte att stödja individen att återfå arbetsförmåga så att hen 
kan återgå i, eller söka, arbete. Att Försäkringskassan ges i uppdrag att samordna 
samverkan mellan aktörerna för en välfungerande sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocess.   

• En gemensam digital yta för planering i sjukskrivnings- och rehabiliterings-
processen - Rekommendation att de juridiska förutsättningarna för att dela den 
planering, de åtgärder och de beslut som rör en individs sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocess, digitalt mellan aktörerna i processen utreds vidare.  
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• Bättre stöd till individer i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen oavsett 

behov - Rekommendation att Försäkringskassan ges i uppgift att, inom ramen för sitt 
ansvar i 30 kap. SFB, bistå försäkrade som är i behov av stöd i kontakter med andra 
aktörer i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.  

• Ökade drivkrafter och ökat stöd för arbetsgivares förebyggande insatser och 
arbetsplatsinriktat stöd för återgång i arbete - Rekommendation att regeringens 
tidigare förslag om ekonomiska drivkrafter genom utökat kostnadsansvar för 
arbetsgivare (Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på 
arbetsplatserna) bör övervägas på nytt och kompletteras med en utredning om 
redovisningsskyldighet av ekonomiska kostnader för ohälsa och sjukfrånvaro. 
Utredningen ska ge svar på hur sådan redovisningsskyldighet kan utformas och om 
redovisningsskyldighet kan komplettera (eller ersätta) regeringens tidigare förslag om 
hälsoväxling.  

• Konsultation av expert vid bedömning av arbetsplatsinriktat stöd för återgång i 
arbete - Rekommendation att arbetsgivaren, när en plan för återgång i arbete tas fram, 
ska konsultera en expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering som stöd 
i en kvalificerad bedömning om vilka insatser som behöver genomföras på 
arbetsplatsen för att ge individen stöd att återgå i arbete. Arbetsgivarens skyldighet att 
konsultera en expertresurs bör regleras i 30 kap. 6 § SFB. Genom ökade krav på 
konsultation av expert förväntas fler stödjande insatser utformas med utgångspunkt i 
kunskap och erfarenhet.  

• En förvaltning av kunskapsområdet arbetsplatsinriktat stöd för återgång i 
arbete  - Rekommendation att Myndigheten för arbetsmiljökunskap ges i uppdrag att 
samla in, sammanställa och sprida kunskap om arbetsplatsinriktat stöd för återgång i 
arbete.  

• Ett utvecklat samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för 
att möta individers behov av stöd – Rekommendation att Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen vidareutvecklar sin samverkan. För det första behöver fler 
individer få stöd genom rehabiliteringssamverkan. För det andra behöver de individer 
som har nedsatt hälsa, men som av Försäkringskassan bedöms ha arbetsförmåga och 
därmed inte längre har rätt till ersättning från sjukförsäkringen, få ett bättre stöd för att 
kunna tillvarata sin arbetsförmåga. För det tredje behöver alla individer som kommer 
från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen, få information om vilka krav de 
behöver uppfylla för att deras sjukpenninggrundande inkomst ska vara fortsatt 
skyddad. För det fjärde behöver aktuell information hos Arbetsförmedlingen om en 
individs arbetsförmåga, vägas in i Försäkringskassans bedömning om arbetsförmågans 
nedsättning när individen ansöker om sjukpenning.  

• Ett förbättrat stöd till individer som har medicinska begränsningar, som saknar 
sjukpenninggrundande inkomst och som uppbär försörjningsstöd - 
Rekommendation att en utredning ges i uppdrag att se över hur ett utökat ansvar ska 
kunna åläggas socialtjänsten gällande de individer som har medicinska begränsningar, 
saknar sjukpenninggrundande inkomst och uppbär försörjningsstöd.  
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• Utbyte av medicinska uppgifter i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen 

bör utredas - Rekommendation att det bör utredas hur hälso- och sjukvårdens 
lämnande av medicinska uppgifter inom ramen för sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocessen kan underlättas.  

 
 
Yttrande 
HR och utveckling ser positivt på föreslagna rekommendationer till att förändra 
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen samt med förhoppning att det i förlängningen 
ska ge ett förbättrat samarbete mellan olika aktörer lokalt.  
 
 
Fagersta dag som ovan  
 
 
Ingmarie W Gustavsson  
HR-chef  
Fagersta kommun 
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