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REMISSVAR (S2013/2222/SF) 

Vissa regelförenklingsfrågor inom socialförsäkringsområdet m.m. 

 

I promemorian förslås: 

 Vid sjukpenning ska en försäkrad få sju dagar på sig att anmäla sjukfall 
till Försäkringskassan och ge in läkarintyg.  

 Vid beräkning av hur lång tid den försäkrade har haft nedsatt 
arbetsförmåga i rehabiliteringskedjan, ska dagar i sjukperioder läggas 
samman om färre än 90 dagar förflutit mellan sjukperioderna. Vid 
beräkningen ska man bortse från dagar då den försäkrade har deltagit i 
arbetslivsintroduktion.  

 Bestämmelsen om att en rehabiliteringsplan ska innehålla uppgift om 
den beräknade kostnaden för ersättning under rehabiliteringstiden tas 
bort. 

 En försäkrad ska ha ett år på sig att ansöka om närståendepenning. 
Någon särskild anmälan av vården av en svårt sjuk närstående ska inte 
behövas. 

 Ändrade avrundningsregler vid utbetalning av preliminär 
sjukersättning. 

 Den sjukpenninggrundade inkomsten vid utgången av en period med 
arbetsskadelivränta, skada enligt det statliga personskadeskyddet eller 
krigsskadeersättning till sjömän, ska motsvara den sjukpenning-
grundade inkomst som den försäkrade skulle haft omedelbart före en 
sådan period. 

 Bostadstillägg ska kunna lämnas upp till en månad retroaktivt, om 
ansökan kommer in senast en månad efter att sjukersättning eller 
aktivitetsersättning beviljats. 

 När Pensionsmyndigheten beslutat om återkrav, ska 
Försäkringskassan sköta den fortsatta handläggningen av ärendet. 

 Vid återkrav ska även ränta och avgifter kunna räknas av på 
ersättningen, inte bara det felaktigt utbetalda beloppet. 

 Lokalanställda vid svenska utlandsmyndigheter ska inte anses 
försäkrade enligt socialförsäkringsbalken, utan ska omfattas av 
lagstiftningen i det land där de arbetar. 

 

Samtliga förslag syftar till att förenkla förfarandet för såväl enskilda som 
myndigheter. Saco välkomnar denna typ av regelförenklingsarbete, och 
tillstyrker förslagen. 

 

Remissyttrande från Lärarnas Riksförbund biläggs. 
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Med vänlig hälsning 

Sveriges akademikers centralorganisation 
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