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Yttrande över promemorian ”Översyn av sjukförsäkringen –
förslag till förbättringar” (S2011/4725/SF)
Lärarnas Riksförbund har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad
promemoria och har följande synpunkter.
Lärarnas Riksförbund välkomnar promemorians förslag om att sjukpenning
på fortsättningsnivå ska kunna betalas ut för ytterligare dagar om det utöver gällande kriterier - på grund av den försäkrades sjukdom skulle
framstå som oskäligt att inte göra så. Eftersom varje försäkringsfall är unikt
i sig, är det mycket viktigt att de specifika kriterier som finns i de nuvarande
undantagen, kompletteras med ett oskälighetsbegrepp som inte bör få
tillämpas alltför restriktivt.
Det är bra att bestämmelserna, även om ikraftträdandedatum blir den 1
januari 2012, även tillämpas om en försäkrad fått sjukpenning på
fortsättningsnivån för 550 dagar eller tidsbegränsad sjukersättning under
högsta antalet månader som den ersättningen kan betalas ut. Lärarnas
Riksförbund ser det också som positivt att reglerna ger en möjlighet att
lämna sjukpenning på fortsättningsnivån under den karenstid som normalt
gäller då sjuk- eller aktivitetsersättning upphört.
Arbetsgruppens förslag om införande av en ny ersättning, sjukpenning i
särskilda fall, för de som lämnat tidsbegränsad sjukersättning och som idag
inte kan återvända till sjukförsäkringen då de saknar sjukpenninggrundande
inkomst eller har en mycket låg sådan, välkomnas. Att i det läget få en
sjukpenninggrundande inkomst som endast motsvarar den ersättning de haft
under arbetslivsintroduktionen ter sig dock tveksamt. Detta även om
bostadsstöd som tar hänsyn till försörjningsförmåga ska kunna utgå.
Lärarnas Riksförbund instämmer i arbetsgruppens bedömning att stödet före
dag 90 och mellan dag 90 och 180 från både Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och hälso- och sjukvården behöver förstärkas för de
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individer som bedöms kunna förlora rätten till sjukpenning vid prövningen
mot hela arbetsmarknaden. Bedömningen att förstärkta
rehabiliteringsinsatser i samverkan ska genomföras på ett sådant sätt att
verksamhetens effekter kan utvärderas vetenskapligt är mycket positivt.
För dem som lämnar sjukförsäkringen men har svårt att konkurrera på den
vanliga arbetsmarknaden behövs det utan tvekan fler anpassade
arbetsuppgifter. Lärarnas Riksförbund tycker att det är bra att
Arbetsförmedlingen får ytterligare 3000 platser att erbjuda, till personer
med nedsatt arbetsförmåga, men bedömer att satsningen sannolikt bör vara
betydligt större. Tillgången på arbeten med anpassade arbetsuppgifter
kommer att vara avgörande för sjuktalets framtida utvecklig och därmed
många människors livskvalité.
Arbetsgruppens bedömning att det finns behov av att vidareutveckla stödet
till den enskilde och att det är viktigt säkerställa att individen är medveten
om de krav och tidsgränser som rehabiliteringskedjan innehåller så tidigt
som möjligt välkomnas. Viktigt är också att utvärdera de försäkrades
uppfattning om det stöd som lämnats av myndigheterna både innan och efter
det att sen försäkrades sjukpenning upphör.
Lärarnas Riksförbund anser att Försäkringskassorna i huvudsak gör ett
mycket gott arbete. Men förbundet ser allvarligt på den bristande
rättssäkerhet som kan råda i tillämpningen av
socialförsäkringslagstiftningen. Det är därför tillfredställande att
arbetsgruppen behandlar frågan om legitimitet och rättssäkerhet. Lärarnas
Riksförbund biträder arbetsgruppens uppfattning att arbetet med detta bör
kunna breddas och fördjupas, där det dels handlar om åtgärder för att
tillgodose behovet av en ändamålsenlig beslutsprocess, dels om åtgärder för
att värna om en rättssäker socialförsäkringsadministration.
Den som varit sjukskriven lång tid och efter arbetslivsintroduktion
återkommer till sjukförsäkringen, får idag än en gång sjuklön från sin
arbetsgivare istället för ersättning från Försäkringskassan. Lärarnas
Riksförbund biträder arbetsgruppens förslag om att en arbetsgivare inte ska
vara skyldig att utge sjuklön om en arbetstagare inte återgått i arbete hos
arbetsgivaren sedan arbetsgivaren senast utgav sjuklön för en hel
sjuklöneperiod.
Lärarnas Riksförbund instämmer också i förslaget att dagar då en försäkrad
endast fått ersättning för merutgifter för resor till och från arbetet inte längre
ska likställas med sjukpenning på grund av de negativa konsekvenser detta
kan få inför uppnåendet av vissa tidsgränser i rehabiliteringskedjan.
Arbetsgruppens förslag om att sjukpenning med 75% av den
sjukpenninggrundande inkomsten ska kunna lämnas för fler än 550 dagar
om arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel till följd av en
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godkänd arbetsskada välkomnas. Det är bra att sjukpenning på
fortsättningsnivån ska kunna betalas ut för hela nedsättningen av
arbetsförmågan, även om endast en del av den orsakats av en arbetsskada.
Med vänlig hälsning
Lärarnas Riksförbund
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