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REMISSVAR (Ds 2018:32) 
 
Ersättning vid arbetslivsinriktad rehabilitering  
 
Förslagen i sammandrag 

Promemorian lämnar följande förslag till förändringar i 

socialförsäkringsbalken 

 

- Rehabiliteringspenning ska kunna lämnas även till den som 

utöver deltagandet i den arbetslivsinriktade rehabilitering har 

nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom. 

- Rehabiliteringsersättning ska kunna lämnas i längst 30 dagar när 

en deltagare i arbetslivsinriktad rehabilitering på grund av 

sjukdom är ur stånd att delta i rehabilitering.  

- Ett ärende om rehabiliteringspenning eller 

rehabiliteringspenning i särskilda fall ska inte få avgöras till den 

försäkrades nackdel utan att han eller hon har underrättats om 

innehållet i det kommande beslutet och fått tillfälle att yttra sig 

över det.  

- Rehabiliteringsersättning i form av särskilt bidrag ska inte lämnas 

för sådana kostnader som har ersatts genom annat statligt bidrag.  

 

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 mars 2019. 

 

 

Sacos ställningstagande  

I 2017 års regleringsbrev för Arbetsförmedlingen respektive 

Försäkringskassan fick myndigheterna i uppdrag att i samverkan se över 

befintliga regelverk avseende kvinnors respektive mäns ersättning vid 

deltagande i rehabiliteringsinsatser som bedrivs i samverkan mellan 

myndigheterna. Utgångspunkten för översynen var att regelverket ska 

underlätta för deltagare i rehabiliteringssamverkan att ta del av 

Arbetsförmedlingens insatser samtidigt som individens försörjning inte 

ska påverkas.    

 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan identifierade ett flertal 

problem som bland annat leder till att den sjukskrivne delvis kan bli utan 

ersättning trots att arbetsförmågan saknas helt, vilket i sin tur kan 

försvåra för individen att ta del av adekvata rehabiliteringsinsatser eller 

att försörjningen påverkas. Arbetsgruppens förslag beaktar flera av de 

problem som lyfts genom de förslag som redovisas i promemorian. Saco 

gör bedömningen att förslagen på det hela taget förstärker den 
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sjukskrivnes möjligheter att uppnå egen försörjning. Saco tillstyrker 

därför förslagen i sin helhet.  

 

Bilägger svar från Naturvetarna. 

 

 

Sveriges akademikers centralorganisation 

Med vänliga hälsningar 
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