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Yttrande över PM ”Förstärkt rehabilitering för återgång i 

arbete” (Ds 2017:9), S2017/01743/SF 

Ärendet 

Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) har fått tillfälle 

att lämna synpunkter på promemoria från Socialdepartementet 

”Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete” (Ds 2017:9). 

Regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i 

promemorian. I promemorian föreslås att: 

 en skyldighet införs för arbetsgivare att ta fram en plan för 

återgång i arbete tillsammans med arbetstagaren senast då 

arbetstagaren har varit frånvarande på grund av sjukdom i 30 

dagar, 

 i planen bör ingå att arbetsgivaren vidtar anpassnings- och 

rehabiliteringsåtgärder, 

 det nuvarande arbetsplatsnära stödet till arbetsgivare bör 

utvidgas till att även omfatta planering, genomförande och 

uppföljning, 

 namnet på det arbetsplatsnära stödet bör ändras till 

arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd, 

 arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd bör kunna lämnas till en 

arbetsgivare med högst 10 000 kronor per arbetstagare och år. 

 

Promemorian föreslår en ändring i socialförsäkringsbalken (30 kap. 

6§). Vidare föreslår Socialdepartementet en förordning om ändring i 

förordningen (2014:67) om bidrag till arbetsgivare för köp av 

arbetsplatsnära stöd föråtergång i arbete.   
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Förslagen 

1.  Förtydligat ansvar för arbetsgivaren 

NNS tillstyrker förslaget.  

Kommentar: NNS anser att regeringen bör förtydliga planens innehåll 

och utforming.  Det behövs också en tydlig vägledning om planen 

ska kunna genomföras på de 20 min som räkneexemplet i PM 

föreslår. Det förslag till frågor som finns i PM har ett tydligt 

individperspektiv. Dessa bör kompletteras med frågor om 

arbetsplatsens eventuella bidrag till ohälsan.  

2.  Försäkringskassans användning av planer för handläggning och 

uppföljning 

NNS tillstyrker förslaget. 

Kommentar: Det är angeläget att gränssnittet mellan 

Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket tillsynsansvar är tydligt. I 

PM har både Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket tillsynsansvar 

medan Arbetsmiljöverket också har sanktionsmöjligheter. 

3. Stödet till arbetsgivare 

 

NNS tillstyrker förslaget.  

Kommentar: NNS anser att 200 000 kr som maximal ersättning är för 

litet. Eftersom flera stora organisationer därav både kommunala, 

landsting samt statliga myndigheter, står för en stor andel av de som 

har ohälsa riskerar 200 000 kr inte vara tillräckligt incitament.  

 

NNS vill tillägga att i situationer där samordnat stöd kan vara till 

nytta för rehabiliteringen bör myndigheterna inom den finansiella 

samordningen vara beredda att samarbeta med både arbetsgivare 

och arbetstagare. I detta arbete kan det vara till nytta att dra fördel av 

samordningsförbundens underlättande möjligheter att stödja och 

utveckla samverkan till fördel för den enskildes 

rehabiliteringsprocess. 
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