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REMISSVAR (S2021/07176) 
 
Stärkt trygghet vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga 
 
Förslagen i sammandrag 
I promemorian lämnas följande förslag 
 

• Vid prövning av rätten till sjukersättning och aktivitetsersättning 
ska bedömningen av den försäkrades arbetsförmåga göras mot 
samma arbetsmarknadsbegrepp som används vid prövning av 
rätt till sjukpenning.  

• Arbetsförmågan hos försäkrade som har som mest fem år kvar 
tills de uppnår den ålder då de inte längre kan få sjukersättning 
ska bedömas i förhållande till förvärvsarbete i en sådan angiven 
yrkesgrupp som innehåller arbeten som är normalt 
förekommande på arbetsmarknaden och som den försäkrade har 
erfarenhet av eller till annat lämpligt arbete som är tillgängligt för 
den försäkrade.  

• Vid bedömningen av om det finns återstående 
rehabiliteringsmöjligheter ska det endast beaktas sådana insatser 
som syftar till att den försäkrade ska kunna arbeta i ett 
förvärvsarbete som han eller hon har tidigare erfarenhet av och 
som ingår i en sådan angiven yrkesgrupp som innehåller arbeten 
som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.  

• Med arbeten som den försäkrade har erfarenhet av ska avses 
arbeten som han eller hon har haft under en tidsperiod på femton 
år före prövningen av rätten till sjukersättning.  

 
Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2022. 
 
Sacos ställningstagande  
Förslagen som presenteras i promemorian kommer från utredningen om 
sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering 
(S2020:04). En arbetsgrupp på Socialdepartementet har utarbetat 
promemorian med syfte att det urval av förslag som redovisas här ska 
genomföras vid en tidigare tidpunkt än den som föreslagits av 
utredningen (2021:69). Förslagen innebär dock ingen skillnad i sak 
jämfört med vad som föreslås i betänkandet. Däremot föreslås ett 
förtydligande. Förtydligandet innebär att innebörden av formuleringen 
”arbeten som den försäkrade har erfarenhet av” preciseras genom att 
direkt i lagtexten ange att det handlar om arbeten som den försäkrade har 
haft under en tidsperiod på femton år före prövningen av rätten till 
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sjukersättning. Saco anser att det är bra att lagen blir tydlig och 
tillstyrker förslagen.  
 
 
Sveriges akademikers centralorganisation 
Med vänliga hälsningar 
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