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Tilläggsdirektiv till utredningen Sjukförsäkringen i förändring – en 

utvärdering (S 2022:07) 

Med stöd av regeringens bemyndigande den 9 juni 2022 har det statsråd som 

har till uppgift att föredra ärenden om sjukförsäkring gett en särskild 

utredare i uppdrag att utvärdera förändringarna i sjukförsäkringens regelverk 

(dir. 2022:64). 

Regeringen beslutar de tilläggsdirektiv till utredningen som framgår av 

bilagan. 

 

 

Utdrag till 

 

Statsrådsberedningen/Gransk 

Regeringskansliets förvaltningsavdelning 

Socialförsäkringsutskottet 

utredningen (S 2022:07) 
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Kommittédirektiv 

Tilläggsdirektiv till utredningen Sjukförsäkringen i förändring – en 

utvärdering (S 2022:07) 

Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2023 

Ändring i uppdraget 

Regeringen beslutade den 9 juni 2022 kommittédirektiv om utvärdering av 

de förändringar i sjukförsäkringens regelverk som har genomförts under 

2020, 2021 och 2022 (dir. 2022:64).  

De lagändringar som genomfördes i sjukförsäkringen under 2021 och 2022 

har hittills inneburit fler längre sjukfall och ökade kostnader för 

sjukförsäkringen. Utredaren får nu i uppdrag att även lämna nödvändiga 

författningsförslag om utvärderingen visar att sjukfallen inte avslutas så som 

är avsett utan blir omotiverat långa eller att det uppstår andra negativa 

konsekvenser för samhället eller individen. Utredaren ska i uppdraget inte 

längre vara förhindrad att analysera effekter som kan hänföras till 

Försäkringskassans arbete med att höja kvaliteten i handläggningen av 

sjukpenningärenden. 

För att utredaren ska ges goda möjligheter att genomföra uppdraget att 

lämna nödvändiga författningsförslag bör några av de mer tidskrävande 

inslagen i utvärderingsuppdraget utgå eller avgränsas. Utredaren ska inte 

längre analysera om de försäkrades förståelse för gällande regelverk har ökat 

eller bedöma om sjukförsäkringens legitimitet har stärkts. 
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Uppdraget att analysera om den ekonomiska tryggheten för individer har 

ökat till följd av beslutade lagändringar avgränsas till att gälla inkomsterna 

för personer som får eller har fått sjukpenning.  

Deluppdraget att analysera vissa tillfälliga åtgärder som genomfördes med 

anledning av covid-19-pandemin under åren 2020–2022 behöver 

genomföras enbart i mån av tid. 

Konsekvensbeskrivningar 

Utredaren ska redovisa förslagens konsekvenser i enlighet med 

kommittéförordningen (1998:1474). Utredaren ska beakta riskerna för fusk 

och felaktiga utbetalningar i sin analys och vid utformning av eventuella 

författningsförslag. 

Redovisning av uppdraget 

Utredningstiden ligger fast. Uppdraget ska således redovisas senast den 

1 mars 2024. 

(Socialdepartementet) 
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