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Socialdepartementet
103 33 Stockholm

JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETENS REMISSVAR PÅ ”SOU
2020:6 – EN BEGRIPLIG OCH TRYGG SJUKFÖRSÄKRING MED
PLATS FÖR REHABILITERING”
Sammanfattning
Jämställdhetsmyndigheten ställer sig i allt väsentligt positiv till utredningens
förslag. Myndigheten vill framförallt lyfta fram betydelsen av att ökade
möjligheter till rehabilitering kan ha positiva jämställdhetseffekter då
kvinnor i högre utsträckning än män är sjukskrivna.
Jämställdhetsmyndigheten menar också att möjligheten för äldre att oavsett
hur länge de haft nedsatt arbetsförmåga fortsatt få den bedömd mot
arbetsgivaren bör ha positiva jämställdhetseffekter.

Synpunkter på utredningens förslag
Jämställdhetsmyndigheten bedömer att det i huvudsak är kring två av
utredningens förslag som det finns tydliga jämställdhetskonsekvenser och
väljer därför att kommentera de förslagen. Myndigheten bedömer dessutom
att det rör sig om positiva konsekvenser för jämställdheten mellan kvinnor
och män vilket innebär att vi också ställer oss positiva till utredningens
förslag.

En försäkrad som har uppnått den ålder då hen som tidigast kan ta
ut inkomstgrundad ålderspension (i dag 62 år) ska få sin
arbetsförmåga bedömd mot arbete hos arbetsgivaren oavsett hur
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länge hen har haft nedsatt arbetsförmåga. Möjligheten att få
arbetsförmågan bedömd mot arbete hos arbetsgivaren ska gälla till
och med den månad då den försäkrade som tidigast får ta ut
garantipension (i dag 65 år)
Att mot slutet av arbetslivet ha möjlighet att få sin arbetsförmåga bedömd
hos arbetsgivaren bedömer Jämställdhetsmyndigheten kunna ha positiva
jämställdhetseffekter. Utredningen beskriver att det finns ett samband
mellan de strikta sjukpenningsbedömningarna mot ett normalt
förekommande arbete och ett ökat uttag av ålderspension. Ett tidigt uttag av
ålderspension innebär att den livslånga pensionen blir lägre.
Här vet vi att det rör sig om en stor andel kvinnor som tvingas ta ut förtida
ålderspension. En större andel kvinnor än män har också inslag av
garantipension vilket idag inte kan tas ut innan 65 års ålder. Många kvinnor
får därmed under perioden innan 65 år en mycket låg pension. Dels blir
alltså den livslånga pensionen lägre samt den omedelbara
försörjningsförmågan försämras troligen också i förhållande till möjligheten
till fortsatt hel eller partiell sjukskrivning. Jämställdhetsmyndigheten
bedömer således att detta förslag har positiva jämställdhetskonsekvenser i
den mån att pensionsgapet mellan kvinnor och män kan minskas, men också
att försörjningsförmågan förbättras för äldre sjukskrivna varav en stor andel
är kvinnor.

Rehabilitering
Vid bedömning av rätten till rehabiliteringsersättning ska arbetsförmågan inte
bedömas mot normalt förekommande arbete

Regeringen bör överväga ett förtydligande av begreppet arbetslivsinriktad
rehabilitering eller på annat sätt åtgärda så att fler försäkrade ges möjlighet att
delta i arbetslivsinriktad rehabilitering med rehabiliteringsersättning.
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Utredningens egen konsekvensanalys ur ett jämställdhetsperspektiv
framhåller att förslagens ökade möjligheter till rehabilitering i syfte att den
försäkrade skall kunna återgå i arbete samt även en mer hållbar återgång i
arbete är positivt för kvinnor. Detta på grund av att kvinnor i högre grad än
män är sjukskrivna och förslagen därför ”träffar” fler kvinnor.
Jämställdhetsmyndigheten delar denna bedömning. Vad gäller ökade
möjligheter till rehabilitering ser vi främst det kopplat till förslagen som
berör bedömning av rätten till rehabiliteringsersättning samt förslaget om att
begreppet arbetslivsinriktad rehabilitering bör förtydligas.
Jämställdhetsmyndigheten ställer sig därför postiv till dessa förslag.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lena Ag efter
föredragning av senior utredare Lars-Gunnar Engström

För Jämställdhetsmyndigheten

…………………………………
Lena Ag
Generaldirektör
…….………………………………
Lars-Gunnar Engström
Senior utredare

I ärendets slutliga handläggning har avdelningschef Jane Isaksson,
strategisk rådgivare Maria Skalin Alströmer och verksjuristen Anna
Tingbäck deltagit.
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