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En begriplig och trygg sjukförsäkring
med plats för rehabilitering
Göteborgs Stads bedömning är att förslagen i utredningens är positiva och
kan bidra till att skapa en högre förståelse för de beslut som fattas av
Försäkringskassan inom ramen för rehabiliteringskedjan, samt att den
enskilde ges en hållbar möjlighet till återgång i arbete hos befintlig
arbetsgivare.
Bedömningen av arbetsförmågan efter dag 180 ska göras mot
angivet normalt förekommande arbete. Med angivet normalt
förekommande arbete avses normalt förekommande arbeten som
ingår i en yrkesgrupp enligt Standard för svensk yrkesklassificering
(SSYK)
Förslaget att arbetsförmågan ska bedömas mot angivet normalt
förekommande arbete bedöms inte ha någon större påverkan på
arbetsgivaren. Möjligtvis kan en mer noggrann utredning av
Försäkringskassan med ett tydligare besked till den försäkrade om vilket
arbete denne klarar av, även underlätta och öka förståelsen i arbetsgivarens
bedömning av arbetsförmågan. För den försäkrade kan utredningens förslag,
att öka kravet på mer genomarbetade utredningar från försäkringskassan,
komma att stärka rättssäkerheten och förutsättningarna för rehabilitering.
Beslut om avslag bör underbyggas i större utsträckning för att
Försäkringskassan ska kunna göra de ställningstaganden som
krävs enligt rättspraxis. De gäller framför allt ställningstagandet till
om det finns arbeten, som är normalt förekommande, där den
försäkrade kan nyttja sin kvarvarande arbetsförmåga och möta
kraven på normal arbetsprestation utan eller med endast ringa
anpassning av arbetsuppgifterna. Ärendena bör därför utredas mer
En mer noggrann utredning av Försäkringskassan med ett tydligare besked
till den försäkrade om vilket arbete denne klarar av, kommer underlätta och
öka förståelsen för den enskilde och kan vara ett stöd även inför
arbetsgivarens bedömning.
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Vid bedömning av rätten till rehabiliteringsersättning ska
arbetsförmågan inte bedömas mot normalt förekommande arbete
Göteborgs Stad är positiva till förslaget som innebär att fler blir berättigade
till rehabiliteringsersättning. Det ger arbetsgivaren större möjlighet att
anpassa arbetet för anställda och det ger anställda större möjlighet att kunna
återgå i ordinarie arbete. Möjligheten att trappa upp sysselsättningsgraden
med rehabiliteringsersättning möjliggör en hållbar återgång i arbete, vilket
kan bidra till att arbetsgivarens kostnader för omställning och nyrekrytering
minskar.
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
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)
Som arbetsgivare innebär det en ökad möjlighet att kunna ta tillvara på
anställdas kompetens i ordinarie arbete genom förslaget. Men förslaget kan
även innebära en ökad kostnad för arbetsgivaren där anställda kommer
kvarstå i arbete vid partiella långtidssjukskrivningar genom att
arbetsgivaransvaret förlängs vid deltidssjukskrivning. Försäkringskassans
krav på jämt fördelad arbetstid behöver i det här sammanhanget ses över.
Det kan finnas behov av att hitta individuellt flexibla lösningar gällande till
exempel arbetstid där både hänsyn till den anställdes situation tas men också
arbetsgivarens behov av att faktiskt få ut arbete av betydelse för att
arbetsgivaren.
Det räcker med att övervägande skäl talar för återgång i arbete hos
arbetsgivaren senast dag 365 för att bedömningen av
arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete ska kunna
skjutas upp från och med dag 181
Göteborgs Stad välkomnar förslaget då det ger ökad möjlighet att kunna
fullfölja planer för återgång i en rimlig takt för anställda som har behov. En
effekt av förslaget om prövning av övervägande skäl från dag 181 är ökade
krav på framtida prognos i läkarintygen som ligger till grund för
bedömningen. För arbetsgivaren innebär det ett ökat kravställande på
medicinska underlag för en långsiktig prognos för att kunna göra bedömning
av arbetsförmågan hos befintlig arbetsgivare.
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Den som har haft nedsatt arbetsförmåga i 365 dagar ska kunna få
sin arbetsförmåga fortsatt bedömd mot arbete hos arbetsgivaren
om hög grad av sannolikhet talar för återgång i detta arbete senast
vid dag 550
Om det är mycket sannolikt att den anställde kommer att kunna återgå till
ordinarie arbete efter sjukskrivningen är det positivt att ej behöva ställa om
till annat arbete och istället får längre tid för att kunna återgå i ordinarie
arbete. En effekt för den enskilde är slippa kostsamma omställningar.

---Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen antecknade Marina
Johansson (S) som yttrande en skrivelse från den 6 maj 2020 (bilaga A).

Göteborg den 6 maj 2020
GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE

Axel Josefson
Mathias Sköld
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Bilaga A
Yttrande (S)
Kommunstyrelsen 2020-05-06
Ärende 4.5

Yttrande angående remiss från
socialdepartementet - En begriplig och
trygg sjukförsäkring med plats för
rehabilitering (SOU 2020:6)
Yttrandet
Socialdemokraterna välkomnar utredningens förslag på förändringar av
sjukförsäkringen. Sedan den borgerliga fyrpartiregeringen Reinfeldt I
påbörjade utförsäkringspolitiken har tiotusentals svenskar drabbats av detta
osammanhängande, svårförståeliga och i värsta fall direkt destruktiva
system. Tidvis har Sverige haft regler som saknar motstycke i jämförbara
länder. De hårda utförsäkringsinslagen i sjukförsäkringen, och särskilt de
delar som rör bedömning av arbetsförmågan mot normalt förekommande
arbete, har lett till ett stort missnöje med fattade beslut och undergrävt
förtroendet för denna helt vitala del av socialförsäkringssystemet. Sedan den
socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde har vissa förbättringar gjorts,
med avskaffandet av den så kallade stupstocken – den bortre parentesen i
sjukförsäkringssystemet - som enskilt viktigaste åtgärd.
Vår bedömning är att delbetänkandets slutsatser skulle innebära en mer
transparent och välfungerande sjukförsäkring, med större folklig legitimitet
som positiv följd. Detta gäller särskilt den förändring som föreslås avseende
just bedömning av arbetsförmågan, där utredningens förslag är att
bedömningen av arbetsförmågan efter dag 180 ska göras mot angivet
normalt förekommande arbete – vilket innebär ett arbete som existerar i
verkligheten, och inte bara som papperskonstruktion. Ansvaret för att
Sverige någonsin försattes i en situation där sjuka människor prövades mot
icke-existerande arbeten, på en fiktiv arbetsmarknad, och sedan
utförsäkrades ur systemet vilar tungt på den tidigare regeringen. Vår
förhoppning är att utredningens förslag kan implementeras i bred enighet,
och att samtliga partier avhåller sig från denna sorts skadliga symbolpolitik i
framtiden. Medborgarna måste kunna förlita sig på trygghetssystemen.
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