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REMISSVAR (Ds 2016:5) 
 
Mer tydlighet och aktivitet i  sjuk- och aktivitets-
ersättningen  
 
Sammanfattning av förslaget 

Följande åtgärder föreslås: 

 

- Hel sjukersättning ska kunna beviljas redan från 19 års ålder. 

- Försäkrad med aktivitetsersättning under minst ett år ska ges 

möjlighet att studera med bibehållen ersättning under högst sex 

månader. 

- Försäkrad med sjukersättning under minst ett år som vill pröva 

att arbeta med vilande ersättning kan få belopp motsvarande 25 

procent av sjukersättningen varje månad under en 24 månaders 

period, istället för 12 månader enligt gällande regler. 

 

Sammanfattning av Sacos yttrande 

Saco tillstyrker arbetsgruppens förslag om mer tydlighet och aktivitet i 

sjuk- och aktivitetsersättningen men menar att gruppen med 

aktivitetsersättning skulle kunna renodlas ytterligare för att förenkla 

Försäkringskassans handläggning och där igenom möjliggöra fler 

insatser.  

 

Sacos ställningstagande  

Aktivitetsersättning och sjukersättning infördes den 1 januari 2003 och 

ersatte då förtidspensionen och sjukbidraget. Aktivitetsersättning kan 

beviljas personer i åldrarna 19 till 29 år medan sjukersättningen vänder 

sig till personer som är 30 år eller äldre. Tanken med att införa en särskild 

ersättning för yngre personer var att dessa, under tiden med ersättning, 

skulle få ta del av olika typer av aktiviteter som kunde ha en gynnsam 

effekt på deras prestationsförmåga. Därmed skulle också arbetsförmågan 

kunna utvecklas och en del ungdomar skulle på sikt lämna ersättningen 

för att börja arbeta. 

 

Renodlad grupp med aktivitetsersättning 

Regeringen vill göra det möjligt att bevilja hel sjukersättning redan från 

19 års ålder för vissa individer. Arbetsgruppen konstaterar att de som i 

dagsläget får aktivitetsersättning utgör en tämligen heterogen grupp. De 

menar att det alltid kommer att finnas en liten grupp unga med så 

omfattande funktionsnedsättning att det är osannolikt att de någonsin 

kommer att kunna arbeta. Det skulle därför vara en fördel om gruppen 
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med aktivitetsersättning kunde renodlas genom att dessa personer 

beviljades sjukersättning redan i tidig ålder.  

 

Arbetsgruppen för fram ett antal motiv till förslaget. Det skulle dels ge en 

ökad trygghet åt de personer som nu omprövas var tredje år, dels skulle 

det förenkla för Försäkringskassan att avgöra vem som faktiskt kan 

utveckla sin arbetsförmåga och därför behöver stöd. Den ökade 

tydligheten skulle enligt arbetsgruppen även underlätta för 

Försäkringskassan att arbeta aktivt med ärendena så att rätt insatser ges 

till rätt personer i rätt tid. Saco ser en poäng med detta, men ser samtidigt 

farhågor med att beviljandet kan komma att öka i generositet över tiden, 

vilket i så fall motverkar syftet med aktivitetsersättningen. Saco menar 

att det är viktigt att arbetslinjen bevaras och förstärks. Regeringen måste 

därför vara uppmärksam på en sådan utveckling. 

 

Den ökade tydligheten för Försäkringskassan förefaller vara viktigt för att 

kunna effektivisera handläggningen av lämpliga insatser för dessa 

individer. Rätt till aktivitetsersättning ges också till individer som på 

grund av funktionshinder ännu inte avslutat sin utbildning på 

grundskole- eller gymnasienivå. För dessa personer görs ingen särskild 

prövning av arbetsförmågans nedsättning. Här förekommer alltså inga 

insatser för att öka arbetsförmågan. De är därför förvånande att 

arbetsgruppen inte för någon diskussion över huruvida det är relevant att 

även låta denna grupp administreras på annat sätt. Idag fungerar 

aktivitetsersättning även som ett studiestöd för dessa fall, vilket i tidigare 

utredningar har betraktats som en olycklig särlösning (SOU 2008:102). 

En princip som präglat utvecklingen av försörjningssystemen kring 

ungdomar med funktionsnedsättning är att de ska ha samma ekonomiska 

villkor som andra ungdomar. Här frångås den principen. 

 

En lösning skulle kunna vara att CSN tar över ansvaret för studiestödet 

för ungdomar som med anledning av en funktionsnedsättning har 

förlängd skolgång. Detta skulle av allt att döma bidra ytterligare till att 

förenkla Försäkringskassans handläggning.   

 

Möjligheter till studier med aktivitetsersättning 

När ersättningsformen aktivitetsersättning infördes var syftet att 

begränsa unga personer från att hamna i en livslång passivitet genom 

bidragsförsörjning. Denna begränsning skulle ske genom aktiva åtgärder 

och regelbunden uppföljning av arbetsförmågan. Riksrevisionens 

utredning av ersättningsformen aktivitetsersättning (RIR 2015:7) visar 

att strukturen runt aktivitetsersättning har stora brister som inte 

fungerar i enlighet med den andemening som finns bakom införandet av 

ersättningsformen. Riksrevisionens övergripande slutsats var att den i 

sin nuvarande ordning och hantering inte lever upp till riksdagens och 

regeringens mål om ett aktivt förhållningssätt för unga med nedsatt 
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arbetsförmåga. Passivitet har präglat den nuvarande styrningen. Två 

problemområden identifierades i granskningen: 

 

Försäkringskassan har inte fullgjort sitt samordningsuppdrag. En stor 

andel försäkrade med aktivitetsersättning saknar insatser, och 

handläggare på försäkringskassan hinner inte med samordning och 

uppföljning. Att försäkrade med aktivitetsersättning upplever långa 

perioder med inaktivitet och sysslolöshet är inget nytt problem utan har 

framkommit och påpekats i tidigare utredningar (se SOU 2008:102). 

Dessutom visar det sig att de personer som får stöd är de som själva hör 

av sig till sin handläggare på Försäkringskassan. Eftersom det i många 

fall handlar om personer med psykiska problem med svårighet att ta 

initiativ till kontakter så är detta ett problem.  

 

Syftet med arbetsgruppens förslag är att underlätta för den enskilde att 

ta initiativ till arbete eller studier. Men eftersom en hög andel personer 

med aktivitetsersättning har låg initiativförmåga, bör även 

Försäkringskassan ges ytterligare resurser så att handläggarna ges större 

möjlighet att hjälpa och initiera insatser där samtal om studier skulle 

kunna vara en sådan insats som leder till att fler väljer att studera. 

Arbetsgruppen gör även bedömningen att förslaget kommer att leda till 

att betydligt fler kommer att börja studera. Eftersom det till stor del 

handlar om personer med psykiska problem, förefaller förhoppningen 

om att betydligt fler ska börja studera något optimistisk. Speciellt om 

Försäkringskassans handläggare inte ges ökade möjligheter att initiera 

insatsen. Saco ställer sig bakom förslaget om att ge personer med 

aktivitetsersättning ökade möjligheter att studera men menar att mer 

skulle kunna göras med tanke på den kritik som Riksrevisionen 

framförde.  

 

Förlängd tid med vilande ersättning vid sjukersättning 

Enligt nuvarande regler får personer med vilande aktivitetsersättning vid 

förvärvsarbete behålla 25 procent av den vilande ersättningen under 24 

månader. Motsvarande tidsperiod för personer med vilande 

sjukersättning uppgår till 12 månader. Arbetsgruppen föreslår att 

tidsperioderna blir lika långa och uppgår till 24 månader för båda 

grupper. Detta främjar arbetslinjen, vilket Saco ser som positivt.   

 

Sveriges akademikers centralorganisation 

Med vänliga hälsningar 
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   Thomas Andrén 


