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Yttrande över utredningen:
Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen Ds 2016:5, Dnr S2016/02084SF
Ärendet
Nationella Nätvereket för Samordningsförbund (NNS) har beretts tillfälle att
yttra sig över Socialdepartemetets remiss Mer tydlighet och aktivitet i sjukoch aktivitetsersättningen, Ds 2016:5
Yttrandet skall vara departementet tillhanda senast 7 juni.

Uppdraget
En arbetsgruppen på socialdepartementet har tagit fram förslag till att se
över möjligheterna för långtidssjuka att prova arbete eller studera en tid med
bibehållen
sjukersättning och att ta fram vissa förslag som ger bättre möjligheter
för unga med funktionsnedsättning eller sjukdom att komma
i arbete. De huvudsakliga förslagen är följande:
– Hel sjukersättning ska kunna beviljas redan från 19 års ålder.
Villkoren för att beviljas hel sjukersättning för den som är mellan
19–29 år ska vara desamma som idag gäller för att beviljas hel
sjukersättning.
– En försäkrad som haft aktivitetsersättning på grund av nedsatt
arbetsförmåga under minst ett år och anmäler till Försäkringskassan
att han eller hon avser att börja studera ska, efter ansökan,
kunna få behålla aktivitetsersättningen under högst sex
månader samtidigt som personen i fråga prövar att studera.
– En försäkrad som haft sjukersättning under minst ett år och får
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pröva att arbeta med vilande sjukersättning ska kunna få ett belopp
motsvarande 25 procent av den sjukersättning som har
förklarats vilande varje månad under en period om 24 månader, i
stället för 12 månader.
– Försäkringskassan ska i större utsträckning kunna behovsanpassa
uppföljningen av arbetsförmågan hos försäkrade som
har fått sjukersättning.

NNS synpunkter
NNS lämnar synpunkter på de förslag som är relevanta för samordningsförbundets uppdrag.
Förslag
Hel sjukersättning ska kunna beviljas redan från 19 års ålder för dem som
har så omfattande funktionsnedsättningar att det är osannolikt att de någonsin kommer kunna arbeta
NNS tillstyrker förslaget. Dock tror NNS att effektiviseringsvinsterna för
handläggningen är relativt små då gruppen som kvalificerar för sådana
beslut är liten i förhållande till gruppen som behöver mer aktivt stöd över
tid.
Förslag
En försäkrad som haft aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga under minst ett år och anmäler till Försäkringskassan att hen avser att
börja studera ska efter ansökan kunna få behålla aktivitetsersättningen under
högst sex månader samtidigt som personen i fråga prövar att studera.
NNS tillstyrker förslaget. NNS anser att det för de individer som har ett
stödbehov behövs en mer strukturerad och bättre individanpassad samordning för att öka sannolikheten att rehabiliteringen leder i framgångsrik
riktning.
NNS anser att det skall finnas möjlighet att studera på deltid med stöd från
socialförsäkringen. Såsom förslaget är utformat är heltid det enda alterativet trots att många ur målgruppen endast kan studera på deltid.
Förslag
En försäkrad som haft sjukersättning under minst ett år ska få pröva arbeta
med vilande sjukersättning och kunna ha kvar motsvarande 25 procent av
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sjukersättning som förklarats vilande varje månad i 24 månader jämfört med
de nuvarande 12 månaderna.
NNS tillstyrker förslaget. NNS anser även här att det för de individer som
har ett stödbehov behövs en mer strukturerad och bättre individanpassad
samordning för att öka sannolikheten att rehabiliteringen leder i framgångsrik riktning. Det finns ett behov av att utforma bättre individanpassade lösningar via etablerade samverkansforum som samordningsförbunden står för. Detta skulle underlätta betydligt för att möjliggöra att fler personer kan få möjlighet att pröva studera eller arbeta.
Förslag
Försäkringskassan i större utsträckning ska kunna behovsanpassa uppföljningen av arbetsförmågan hos försäkrade som har fått sjukersättning
NNS tillstyrker förslaget.

Tord Karlsson
Ordförande
Nationella Nätverket för Samordningsförbund
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