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Remiss SOU 2020:24 Tillsammans för en välfungerande 
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 
  
Småföretagarnas Riksförbund lämnar härmed förbundets svar på ovan nämnda remiss.  

Småföretagarnas Riksförbund är ett förbund av småföretagare för småföretagare och har som 
syfte att påverka politiska beslut för att göra det enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag.  

Småföretagarnas Riksförbund representerar cirka 30 000 mindre företag, främst s.k. 
mikroföretag med mindre än 10 anställda. Förbundets näringspolitiska program inrymmer 
förslag på vad som behöver förändras och förbättras för att stärka företagsklimatet för mikro- 
och småföretag på ett nationellt plan.  

Utredningen har tagit fram förslag som ska ge fler människor ett bättre stöd för att komma 
åter i arbete efter en tid med sjukdom samt förslag som direkt syftar till att underlätta 
individens väg genom processen. 

Utredningen lämnar tio rekommendationer som ska stärka stödet till individen och förbättra 
förutsättningarna för samverkan mellan sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessens aktörer: 

Definition av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessens syfte. 

Uppdrag att samverka för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. 

En gemensam digital yta för planering i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen utreds. 

Bättre stöd till individer i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen oavsett behov av att få 
rehabiliterande insatser samordnade. 

Ökade drivkrafter och ökat stöd för arbetsgivares förebyggande insatser och 
arbetsplatsinriktat stöd för återgång i arbete. 

Konsultation av expert vid bedömning av arbetsplatsinriktat stöd för återgång i arbete. 

En förvaltning av kunskapsområdet arbetsplatsinriktat stöd för återgång i arbete. 
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Ett utvecklat samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att möta 
individers behov av stöd. 

Ett förbättrat stöd till individer som har medicinska begränsningar, som saknar 
sjukpenninggrundande inkomst och som uppbär försörjningsstöd. 

Utbyte av medicinska uppgifter i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen bör utredas. 

 

Gällande företagare som grupp framgår tydligt av utredningen att samtidigt med föreliggande 
utredning har det genomförts en utredning om företagares villkor och förutsättningar i de 
allmänna trygghetssystemen med fokus på bland annat sjukförsäkringen. Företagare utgör en 
grupp med delvis särskilda omständigheter för sjukförsäkringsfrågor och stöd för återgång i 
arbete. Utredningen har därför inte särskilt undersökt utvecklingen av förebyggande åtgärder 
och stödet för återgång för företagare. Däremot görs en sammanfattning och kort kommentar 
till sådana frågor om företagares villkor som tas upp i betänkandet Företagare i de sociala 
trygghetssystemen och som är relevant för denna utrednings uppdrag.  

Småföretagarnas Riksförbund delar synen att företagare är en grupp med ibland särskilda 
villkor. Ett stort problem är att de faller utanför trygghetssystemet och känner att det hos 
myndigheter finns en stor okunskap om deras situation. Sjukförsäkringssystemet måste vara 
förutsebart. För att aktörerna ska ges möjlighet till en god förståelse för varandras uppdrag är 
det viktigt att aktörerna också delar synen på sjukförsäkringen som en försäkring.  

Det sociala skyddsnätet måste vara lika tryggt för företagare som för anställda. Det är inte 
ovanligt att företagare som drabbas av sjukdom och arbetslöshet plötsligt inser att det sociala 
skyddsnätet inte ger den trygghet som förväntats. Småföretagarnas Riksförbund kan inte 
acceptera att villkoren för småföretag ska vara sämre än villkoren för anställda. 

En annan viktig aspekt som företagare har att förhålla sig till är arbetsgivaransvaret. I 
betänkandet görs bedömningen att identifierade områden grundar sig i tillämpningsfrågor hos 
myndigheten snarare än faktiska hinder. Betänkandet identifierar också ett antal frågor 
avseende rehabilitering för företagare som behöver analyseras. Det handlar om hur 
egenföretagare ska få tillräckligt stöd i den rehabiliteringsprocess där de själva är både 
sjukskrivna och har ett arbetsgivaransvar. Småföretagarnas Riksförbund har nära följt 
utredningen om företagens villkor och tycker att den hamnat rätt då den belyser såväl 
problemområden som vad som behöver förbättras. 

I detta ärende har förbundsordföranden Peter Thörn beslutat och styrelseledamot Caroline 
Szyber varit föredragande. 

Med vänlig hälsning 

Peter Thörn 

Förbundsordförande, Småföretagarnas Riksförbund 

mailto:info@smaforetagarna.se

	Remiss SOU 2020:24 Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e0064002000640065006e0020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e00670065006e0020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000650074007400200050004400460064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200073006b0061006c006c0020007000750062006c0069006300650072006100730020007000e5002000770065006200620065006e002e00200049006e0073007400e4006c006c006e0069006e00670065006e0020006200650076006100720061007200200061006e0070006100730073006e0069006e0067006100720020006600f60072002000740069006c006c006700e4006e0067006c0069006700680065007400200073006f006d00200067006a006f007200740073002000690020006f0072006900670069006e0061006c0064006f006b0075006d0065006e007400650074002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


