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Yrkande angående – Remiss från 
Socialdepartementet ”Tillsammans för en 
välfungerande sjukskrivnings-och 
rehabiliteringsprocess” SOU 2020:24 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

1. Yttrande över remiss ändras till att tillstyrka förslagen 8.5 Stärkta drivkrafter för 
arbetsgivare och 8.6 Konsultation av expert vid bedömning av arbetsplatsinriktat 
stöd för återgång i arbete i enlighet med detta yrkande. 

2. I övrigt bifalla stadsledningskontorets förslag till remissvar. 

Yrkandet 
8.5 Stärkta drivkrafter för arbetsgivare  

Tidigare svar:  

Utredningen rekommenderar att regeringens tidigare förslag om ekonomiska drivkrafter 
genom utökat kostnadsansvar för arbetsgivare (Hälsoväxling för aktivare rehabilitering 
och omställning på arbetsplatserna) bör övervägas på nytt och kompletteras med en 
utredning om redovisningsskyldighet av ekonomiska kostnader för ohälsa och 
sjukfrånvaro. Utredningens bedömning är att stärkta ekonomiska drivkrafter kan bidra till 
högre aktivitet i arbetsgivarens förebyggande arbete och stödjande insatser i 
sjukskrivnings-och rehabiliteringsprocessen. Vad gäller hälsoväxling anser Göteborgs 
Stad i likhet med tidigare remissinstanser att effekten kan anses för osäker så som nämns 
i 8.5.1 och 8.5.3 samt att den i sig inte bidrar till förbättrad arbetsmiljö utan snarare 
försämrade resurser att rehabilitera, utveckla och behålla personal. Vad gäller 
redovisningsskyldighet av kostnader för ohälsa och sjukfrånvaro kan det visa på effekt av 
insatser och åtgärder i arbetsmiljön över tid. Men att det skulle stärka det förebyggande 
arbetet är ytterst tveksamt. Förutsättningen för att kunna arbeta förebyggande handlar om 
att kunna ha en nära dialog mellan chef och medarbetare i syfte att fånga upp medarbetare 
med risk för ohälsa på både organisations, grupp- och individnivå. En utökad ekonomisk 
styrning och kontroll i sig inte bidrar till ett förebyggande arbete. Göteborgs Stad 
avstyrker denna rekommendation.  
 

8.5 Stärkta drivkrafter för arbetsgivare  

Nytt svar:  

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande  
 
Datum 2020-08-28 
 

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) 
  
Ärende nr 4.2 



 

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 2 (3) 
   
   

Utredningen rekommenderar att regeringens tidigare förslag om ekonomiska drivkrafter 
genom utökat kostnadsansvar för arbetsgivare (Hälsoväxling för aktivare rehabilitering 
och omställning på arbetsplatserna) bör övervägas på nytt och kompletteras med en 
utredning om redovisningsskyldighet av ekonomiska kostnader för ohälsa och 
sjukfrånvaro. Utredningens bedömning är att stärkta ekonomiska drivkrafter kan bidra till 
högre aktivitet i arbetsgivarens förebyggande arbete och stödjande insatser i 
sjukskrivnings-och rehabiliteringsprocessen. Göteborgs Stad är positiva till att 
kostnaderna för sjukfrånvaron synliggörs. Vad gäller redovisningsskyldighet av kostnader 
för ohälsa och sjukfrånvaro kan det visa på effekt av insatser och åtgärder i arbetsmiljön 
över tid. Det förebyggande arbetet för arbetsmiljön kan stärkas genom att kostnader för 
sjukfrånvaro blir tydliga. Förutsättningen för att kunna arbeta förebyggande handlar om 
att kunna ha en nära dialog mellan chef och medarbetare i syfte att fånga upp medarbetare 
med risk för ohälsa på både organisations, grupp- och individnivå. Genom ett 
synliggörande av kostnader blir det lättare att organisera arbetsmiljöarbetet och tillsätta 
resurser där de behövs. Göteborgs Stad tillstyrker denna rekommendation.  

8.6 Konsultation av expert vid bedömning av arbetsplatsinriktat stöd för återgång i 
arbete 

Tidigare svar: 

Här rekommenderar utredningen att arbetsgivaren när en plan för återgång i arbete tas 
fram, ska konsultera en expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering som 
stöd i en kvalificerad bedömning om vilka insatser som behöver genomföras på 
arbetsplatsen för att ge individen stöd att återgå i arbete. Arbetsgivarens skyldighet att 
konsultera en expertresurs skulle komma att regleras i 30 kap. 6 § 
Socialförsäkringsbalken. Rekommendationen preciseras i 8.6.2 till att gälla ett krav på 
konsultation inom 30 dagar då plan för återgång i arbete ska tas fram. 
Rekommendationen riskerar att bli verkningslös då behov av konsultation varierar från 
fall till fall och är beroende av hur ett sjukfall utvecklar sig medicinskt; på vilket sätt 
individen svarar på den behandling som vårdgivaren har satt in. För en stor arbetsgivare 
som Göteborgs Stad riskerar detta förslag att innebära en ansenlig kostnad och ett 
extramoment som inte nödvändigtvis tillför motsvarande nytta. Risk finns att det skapar 
en otydlighet vad gäller ansvaret för individärenden mellan hälso-och sjukvården och 
företagshälsovården. Utredningen tar heller inte i beaktande rehabiliteringskoordinatorns 
roll i att ge stöd för både medarbetare och chef vid återgång i arbete. För en stor 
arbetsgivare som Göteborgs Stad med en välfungerande HR-organisation med kunskap 
om den egna verksamheten och inom arbetsmiljö och rehabilitering kan många 
anpassningar och lämpliga åtgärder bedömas internt. Företagshälsovården utgör redan 
idag det komplement som behövs när den egna organisationens resurser och kompetens 
inte räcker till. Göteborgs Stad avstyrker rekommendationen om ytterligare lagstiftning 
gällande arbetsgivares skyldighet att anlita företagshälsovård eller starkare drivkrafter för 
arbetsgivaren att ta ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning öka efterfrågan på 
expertresurser vid framtagandet av en plan för återgång i arbete.  
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Nytt svar: 

8.6 Konsultation av expert vid bedömning av arbetsplatsinriktat stöd för återgång i 
arbete 

Här rekommenderar utredningen att arbetsgivaren när en plan för återgång i arbete tas 
fram, ska konsultera en expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering som 
stöd i en kvalificerad bedömning om vilka insatser som behöver genomföras på 
arbetsplatsen för att ge individen stöd att återgå i arbete. Arbetsgivarens skyldighet att 
konsultera en expertresurs skulle komma att regleras i 30 kap. 6 § 
Socialförsäkringsbalken. Rekommendationen preciseras i 8.6.2 till att gälla ett krav på 
konsultation inom 30 dagar då plan för återgång i arbete ska tas fram. Detta ser Göteborgs 
Stad positivt på. Genom starkare drivkrafter för arbetsgivare i enlighet med 
rekommendation 8.5 kommer också behovet av expertresurser öka i samband med 
rehabilitering för återgång i arbete. För en stor arbetsgivare som Göteborgs Stad kan 
många anpassningar och åtgärder bedömas internt och företagshälsovården utgör redan 
idag ett komplement när den egna organisationens resurser och kompetens inte räcker till. 
Med ett tydligare krav på expert vid bedömningar ökar också möjligheten till en trygg 
återgång till arbetet med ett kvalitetssäkrat stöd som hjälp.  

Göteborgs Stad ställer sig positiva till rekommendationen om ytterligare lagstiftning 
gällande arbetsgivares skyldighet att anlita företagshälsovård eller starkare drivkrafter för 
arbetsgivaren att ta ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning öka efterfrågan på 
expertresurser vid framtagandet av en plan för återgång i arbete 
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Remiss från Socialdepartementet 
”Tillsammans för en välfungerande 
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess” 
SOU 2020:24  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen 

Yttrande av remissen för delbetänkandet ”Tillsammans för en välfungerande 
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess” enligt bilaga 2 inskickas till 
Socialdepartementet. 

Sammanfattning 
Remissen inkom till Göteborgs Stad 2020-05-29. Göteborgs Stad har ansökt om förlängd 
svarstid, och 2020-06-12 inkom beslut om att bevilja anstånd med att lämna yttrande 
senast 2020-09-18.  

Göteborgs Stads yttrande omfattar betänkandets förslag inom de delar som är utifrån ett 
arbetsgivarpolitiskt perspektiv.  

Uppdraget som regeringen beslutade om 2018-04-12 handlar om att främja samverkan 
mellan aktörerna i sjukskrivningsprocessen. Enligt direktiven ska utredningen analysera 
nuvarande förhållanden när det gäller samverkan mellan aktörerna i 
sjukskrivningsprocessen, följa upp nuvarande samverkan mellan aktörerna med fokus på 
konsekvenser för individen, se över hur det förebyggande arbetet och stödet för återgång i 
arbete utvecklas hos olika aktörer, se över om regelverket är ändamålsenligt för att stödja 
individens återgång till hälsa och arbete, främja dialog för att skapa en smidigare process 
för individen så att individen så tidigt som möjligt kan återfå hälsa och återgå i arbetet, 
samt lämna författningsförslag om utredaren bedömer att det är nödvändigt. 

Målet med samordnarens uppdrag är att bidra till att motverka de problem som kan 
uppstå till följd av det uppdelade ansvaret mellan aktörerna i sjukskrivningsprocessen. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
De rekommendationer i utredningen som har en ekonomisk påverkan är förslaget 8.5 som 
handlar om att stärka drivkraften för arbetsgivare genom att tidigare förslag om 
Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna föreslås 
utredas på nytt och kompletteras med en utredning om redovisningsskyldighet av 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-07-14 
Diarienummer 0977/20 
 

Handläggare  
Birgitta Rein 
Telefon: 
E-post: birgitta.rein@stadshuset.goteborg.se  



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 2 (4) 
   
   

ekonomiska kostnader för ohälsa och sjukfrånvaro. Förslaget kräver ekonomiska resurser 
för administration och kontroll vid en sådan redovisningsskyldighet.  

Rekommendationen enligt 8.6 innebär förslag om reglering i SFB av en skyldighet för 
arbetsgivaren att göra en konsultation av expert vid bedömning av arbetsplatsinriktat stöd 
för återgång i arbete i samband med upprättande av plan för återgång i arbete. Ett sådant 
lagförslag skulle medföra stora kostnader för en stor arbetsgivare som Göteborgs Stad. 
Kostnaden blir också större för arbetsgivare som har många långa sjukfall, vilket kommer 
påverka verksamheter framförallt inom vård och omsorg där det återfinns en hög andel 
långtidssjuka.  Åtgärden förväntas heller inte tillföra något för stadens medarbetare då 
detta stöd hanteras internt av HR funktioner med komplettering av företagshälsan vid 
behov. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Rekommendationerna i utredningen anses synliggöra jämställdhetsaspekterna i 
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen genom att rekommendationer som lämnats 
handlar på olika sätt om att stärka stödet till individer som är sjukskrivna, och att öka 
förutsägbarhet och förståelse för processen. Genom att andelen sjukskrivna kvinnor är 
högre än för män i Göteborgs Stad, kommer rekommendationerna att rikta sig till fler 
kvinnor än män. 

Samverkan 
Ärendet hanteras som ett informationsärende på Central samverkansgrupp, CSG 2020-08-
20. 

Bilagor 
1. Sammanfattning 

2. Yttrande, tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocess. 
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Ärendet  
Remissen inkom till Göteborgs Stad 2020-05-29. Göteborgs Stad har ansökt om förlängd 
svarstid, och 2020-06-12 inkom beslut om att bevilja anstånd med att lämna yttrande 
senast 2020-09-18.  

Göteborgs Stads yttrande omfattar betänkandets förslag inom de delar som är utifrån ett 
arbetsgivarpolitiskt perspektiv.  

Beskrivning av ärendet 
Uppdraget som regeringen beslutade om 2018-04-12 handlar om att främja samverkan 
mellan aktörerna i sjukskrivningsprocessen. Enligt direktiven ska utredningen analysera 
nuvarande förhållanden när det gäller samverkan mellan aktörerna i 
sjukskrivningsprocessen, följa upp nuvarande samverkan mellan aktörerna med fokus på 
konsekvenser för individen, se över hur det förebyggande arbetet och stödet för återgång i 
arbete utvecklas hos olika aktörer, se över om regelverket är ändamålsenligt för att stödja 
individens återgång till hälsa och arbete, främja dialog för att skapa en smidigare process 
för individen så att individen så tidigt som möjligt kan återfå hälsa och återgå i arbetet, 
samt lämna författningsförslag om utredaren bedömer att det är nödvändigt. 

Målet med samordnarens uppdrag är att bidra till att motverka de problem som kan 
uppstå till följd av det uppdelade ansvaret mellan aktörerna i sjukskrivningsprocessen. 

Uppdraget har genomförts i nära samarbete med aktörer i sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocessen. Inom ramen för studien har det genomförts granskning av akter, 
enkätstudier och intervjuer. Individens synpunkter är väl omhändertagna både genom 
direkta intervjuer men även indirekt genom brukarorganisationer, 
arbetstagarorganisationer och uppdraget har fått en bred genomlysning. 

Utredningens rekommendationer syftar till att stärka stödet till individen och förbättra 
förutsättningarna för samverkan mellan sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessens 
aktörer. Fyra av rekommendationerna avser nya utredningar som har ansetts som viktiga 
men inte möjliga att hantera inom ramen för denna utredning. 

Rekommendationer enligt utredningen 
Utredningen lämna förslag på följande rekommendationer: 

• 8.1 Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessens syfte 
• 8.2 Uppdrag att samverka för en välfungerande sjukskrivnings- och 

rehabiliteringsprocess 
• 8.3 En gemensam digital yta för planering i sjukskrivnings- och 

rehabiliteringsprocessen 
• 8.4 Bättre stöd till individer i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen oavsett 

behov av att få rehabiliterande insatser samordnade 
• 8.5 Stärkta drivkrafter för arbetsgivare 
• 8.6 Konsultation av expert vid bedömning av arbetsplatsinriktat stöd för återgång 

i arbete 
• 8.7 En förvaltning av kunskapsområdet arbetsplatsinriktat stöd för återgång i 

arbete 
• 8.8 Ett utvecklat samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 

för att möta individers behov av stöd 
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• 8.9 Ett förbättrat stöd till individer som har medicinska begränsningar, som 
saknar sjukpenninggrundande inkomst och som uppbär försörjningsstöd 

• 8.10 Utbyte av medicinska uppgifter i sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocessen för utredas 

  

Stadsledningskontorets bedömning 
Utredningen uppfattas som väl genomförd och med ett tydligt fokus utifrån individens 
perspektiv. Göteborgs Stads yttrande omfattar betänkandets förslag inom de delar som är 
utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Göteborgs Stad är positiv till de rekommendationer som 
handlar om en gemensam definition av processen, förbättra och utveckla samverkan, en 
gemensam digital yta samt möjligheten att kunna utbyta medicinska uppgifter i syfte att 
förbättra arbetsanpassning och möjliggöra för arbetsgivaren att få kunskap om hur 
sjukdomen påverkar arbetsförmågan. 

Vad gäller rekommendationer om en fortsatt utredning avseende redovisningsskyldighet 
och uppdraget att konsultera en expert vid bedömning av arbetsplatsinriktat stöd avstyrks 
dessa förslag. Skälet är att båda åtgärder kommer leda till ökade kostnader och där det är 
tveksamt om åtgärderna tillför den nytta som utredningen pekar på. 

 

 

Tina Liljedahl Scheel 

HR-direktör 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Sammanfattning 

Regeringen beslutade den 12 april 2018 att tillkalla en särskild utredare 
– en nationell samordnare – med uppdrag att främja samverkan mellan 
aktörerna i sjukskrivningsprocessen. 

Enligt direktiven ska samordnaren analysera nuvarande förhåll-
anden när det gäller samverkan mellan aktörerna i sjukskrivnings-
processen, följa upp nuvarande samverkan mellan aktörerna med 
fokus på konsekvenser för individen, se över hur det förebyggande 
arbetet och stödet för återgång i arbete utvecklas hos olika aktörer, 
se över om regelverket är ändamålsenligt för att stödja individens 
återgång till hälsa och arbete, främja dialog för att skapa en smidigare 
process för individen så att individen så tidigt som möjligt kan återfå 
hälsa och återgå i arbete, samt lämna författningsförslag om utredaren 
bedömer att det är nödvändigt. 

Målet med samordnarens uppdrag är att bidra till att motverka de 
problem som kan uppstå till följd av det uppdelade ansvaret mellan 
aktörerna i sjukskrivningsprocessen. 

Uppdragets genomförande 

Arbetet har utförts i nära samarbete med aktörerna i sjukskrivnings- 
och rehabiliteringsprocessen. Vi har genomfört ett hundratal möten 
och dialoger med aktörer runt om i landet. Utredningens två referens-
grupper har bestått av representanter från Arbetsförmedlingen, Arbets-
givarverket, Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan, LO, Region Jön-
köping, Region Västerbotten, Saco, SKR, Socialstyrelsen, Svenskt 
Näringsliv, Sveriges Läkarförbund, TCO, och Västra Götalandsregi-
onen. Inom ramen för utredningens arbete har vi genomfört en akt-
granskning, en enkätstudie, intervjuer och inhämtat underlag från 
statistikförande myndigheter. Individsynpunkter har inhämtats 
direkt i intervjuer med individer och indirekt genom patient- och 
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brukarorganisationer, arbetstagarorganisationer och andra aktörer 
och myndigheter. 

Beaktat uppdragets omfattning har vi prioriterat en bred genom-
lysning av de områden som omfattas av direktiven. Inom de områden 
där vi bedömt att författningsförslag är en möjlig väg framåt, har vi 
strävat efter att utreda dessa så långt som varit praktiskt möjligt. 

Individens upplevelse av sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocessen 

Bland de individer som passerar sjukskrivnings- och rehabiliterings-
processen finns personer med olika diagnoser, i olika åldrar, med 
olika sjukskrivningshistorik och med olika förankring på arbetsmark-
naden. Individerna har olika förutsättningar att ta till sig information 
och att föra sin talan. Många individer upplever att sjukskrivnings- 
och rehabiliteringsprocessen fungerar väl, vilket bland annat framgår 
av de intervjuer vi låtit göra. Det finns också individer som inte 
tycker att sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen fungerar bra. 
Detta kommer till uttryck i så väl intervjuer som i den stora mängd 
individberättelser vi tagit del av. Vår bedömning är att det finns flera 
områden som är angelägna att utveckla för att sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocessen ska bli mer välfungerande. 

Samverkan i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen 

Samverkan förs ofta fram som en lösning på de utmaningar som 
offentlig förvaltning står inför när allt mer komplexa välfärdstjänster 
ska tillhandahållas av myndigheter och andra aktörer i ett sektoriserat 
landskap. Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen är ett sådant 
sammanhang och aktörernas uppdelade ansvar ställer stora krav på 
dialog och samverkan. 

Vår bedömning är att många av de hinder för samverkan som vi 
identifierat kan vara svåra att lösa genom lagstiftning. Hinder som 
kommer av att ansvarsområden överlappar, att begrepp definieras 
och används olika samt att aktörerna ibland har begränsad förståelse 
för varandras perspektiv och förutsättningar är sådant som behöver 
hanteras av aktörerna gemensamt i samverkan. Utredningen lämnar 
därför rekommendationer som syftar till att stärka den strukturella 
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samverkan och därmed möjligheterna för aktörerna att själva skapa 
goda förutsättningar för sitt gemensamma arbete. 

Bättre stöd för återgång i arbete 

Vi ser flera områden där stödet för återgång i arbete kan stärkas och 
där vi ger rekommendationer om förbättringar. Utredningen visar att 
individer inte får del av tillräckligt arbetsplatsinriktat stöd, att arbets-
givares kunskap om återgång i arbete har brister och att företagshälso-
vård, eller annan expertresurs, används i alltför begränsad utsträck-
ning. Vår bedömning är därför att arbetsgivare behöver ges bättre 
förutsättningar att ge sina anställda stöd för återgång i arbete. Därut-
över behöver Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ytterligare 
stärka sitt samarbete för att ge individer som går mellan myndig-
heterna bättre stöd. Vi ser också att stödet till de individer som har 
nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom, och som uppbär för-
sörjningsstöd, behöver utvecklas. 

Våra rekommendationer 

Utredningen ger tio rekommendationer som redovisas nedan och 
som syftar till att stärka stödet till individen och förbättra förutsätt-
ningarna för samverkan mellan sjukskrivnings- och rehabiliterings-
processens aktörer. Fyra av dessa rekommendationer avser nya utred-
ningar inom områden som vi identifierat som viktiga, men som till 
följd av sin komplexitet och omfattning inte varit möjliga att hantera 
inom ramen för denna utredning. 

Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessens syfte 

Det saknas i dag såväl en aktörsgemensam definition av sjukskriv-
nings- och rehabiliteringsprocessen som en gemensam syn på vad 
processen syftar till. Vår bedömning är att samsyn kring vad som 
avses med processen och vad den ska leda till ger bättre förutsätt-
ningar för dialog och samverkan mellan aktörerna i processen. 

Vi rekommenderar därför att det med sjukskrivnings- och rehabili-
teringsprocessen ska avses den process som börjar då individens 
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arbetsförmåga blir nedsatt på grund av sjukdom och pågår till dess att 
individen återfått arbetsförmåga och därmed kan återgå i, eller kan 
söka, arbete eller då det konstateras att arbetsförmåga inte kan återfås. 
Vi rekommenderar vidare att sjukskrivnings- och rehabiliterings-
processens syfte ska vara att individen ska återfå arbetsförmåga och 
därmed kunna återgå i, eller kunna söka, arbete. 

Uppdrag att samverka för en välfungerande sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocess 

Vår bedömning är att nuvarande lagar, förordningar och de uppdrag 
som ges myndigheterna i regleringsbrev och i regeringsuppdrag inte 
är tillräckliga för att myndigheterna på eget initiativ ska samverka för 
att sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen ska stödja individen 
åter till arbetsförmåga och arbete. 

Vi rekommenderar därför att Försäkringskassan, Arbetsförmed-
lingen, Socialstyrelsen, Arbetsmiljöverket och Myndigheten för arbets-
miljökunskap ges i uppdrag att samverka för en välfungerande sjuk-
skrivnings- och rehabiliteringsprocess i syfte att stödja individen att 
återfå arbetsförmåga så att hen kan återgå i, eller söka, arbete. 

Vi rekommenderar att Försäkringskassan ges i uppdrag att sam-
ordna samverkan mellan aktörerna för en välfungerande sjukskriv-
nings- och rehabiliteringsprocess. Med aktörer avses här Arbetsför-
medlingen, Arbetsmiljöverket, Myndigheten för arbetsmiljökunskap, 
Socialstyrelsen, SKR som företrädare för hälso-och sjukvård och för 
socialtjänsten, Arbetsgivarverket, SKR, och Svenskt Näringsliv som 
företrädare för arbetsgivarna, samt företrädare för Nationella rådet 
för finansiell samordning. Även fackförbunden LO, TCO och Saco 
ska medverka i samverkan. 

Vi rekommenderar också att aktörerna utvecklar former för sam-
verkan på strukturell nivå som konkretiserar uppdraget att samverka 
och ger förutsättningar att hantera sådana brister i samverkan som 
utredningen identifierat och redogör för i betänkandet. Vi menar att 
aktörerna bör teckna en överenskommelse som tydliggör hur de ska 
samverka, skapa en styrgrupp för en sådan överenskommelse, dela 
information om processpåverkande förändringar med varandra på 
ett strukturerat sätt och gemensamt ta fram samhällsinformation om 
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. 
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En gemensam digital yta för planering i sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocessen 

Vår bedömning är att många individer och aktörer i sjukskrivnings- 
och rehabiliteringsprocessen skulle ha nytta av bättre möjligheter till 
överblick över de olika aktörernas planering för individen. Hinder 
för en digital planeringsyta är juridiska snarare än tekniska. De 
juridiska frågorna är komplexa och kräver helhetsperspektiv. 

Vi rekommenderar därför att de juridiska förutsättningarna för 
att dela den planering, de åtgärder och de beslut som rör en individs 
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess, digitalt mellan aktörerna i 
processen utreds vidare. 

Bättre stöd till individer i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen 
oavsett behov av att få rehabiliterande insatser samordnade 

Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen ställer krav på individen 
att själv administrera sin process. Individen ska bland annat lämna 
relevant information, samt efter bästa förmåga medverka i åtgärder 
som underlättar återgång i arbete. Individen behöver, för att proces-
sen ska fungera, förmedla information mellan aktörer muntligt eller 
skriftligt, samt ansöka om förmåner i rätt tid och på rätt sätt. 

De individer som får rehabiliterande insatser samordnade av 
Försäkringskassan får stöd av Försäkringskassan att överföra infor-
mation mellan de aktörer som ansvarar för de samordnade insats-
erna. För de individer som inte har behov av att rehabiliterande 
insatser samordnas saknas sådant stöd. Konsekvenserna av att göra 
fel vid administration av sin sjukskrivning kan vara stora för dessa 
individer. Vår bedömning är att stöd att förmedla information och 
att ansöka om förmåner i rätt tid och på rätt sätt ska ges till den 
individ som behöver det oavsett om de har behov av att rehabili-
teringsinsatser samordnas eller inte. 

Vi rekommenderar därför att Försäkringskassan ges i uppgift att, 
inom ramen för sitt ansvar i 30 kap. SFB, bistå försäkrade som är i 
behov av stöd i kontakter med andra aktörer i sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocessen. 
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Ökade drivkrafter och ökat stöd för arbetsgivares förebyggande 
insatser och arbetsplatsinriktat stöd för återgång i arbete 

Tillgänglig kunskap gör gällande att ökade ekonomiska drivkrafter 
för arbetsgivare kan bidra till högre aktivitet i arbetsgivares förebygg-
ande arbete och stödjande insatser i sjukskrivnings- och rehabiliter-
ingsprocessen. Regeringens tidigare förslag om ökade drivkrafter, den 
så kallade hälsoväxlingen, drogs tillbaka i samband med att arbets-
marknadens parter i avsiktsförklaringar kom överens om åtgärder för 
en bättre arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro. Parternas avsikts-
förklaringar innehåller åtgärder som kan bidra till bättre arbetsmiljö 
och minska sjukfrånvaro. Avsaknad av utvärderingar gör dock att 
det inte går att uttala sig om effekter av parternas åtgärder. Avsikts-
förklaringarna innehåller inte några åtgärder som påverkat arbets-
givares ekonomiska drivkrafter. Det har inte heller genomförts andra 
förändringar under senare år som väsentligen påverkat arbetsgivares 
drivkrafter för förebyggande arbete eller återgång i arbete. Utred-
ningens bedömning är därför att arbetsgivares drivkrafter för före-
byggande arbete och stöd för återgång i arbete bör stärkas. 

Vi rekommenderar att regeringens tidigare förslag om ekonomiska 
drivkrafter genom utökat kostnadsansvar för arbetsgivare (Hälsoväx-
ling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna) bör 
övervägas på nytt och kompletteras med en utredning om redovis-
ningsskyldighet av ekonomiska kostnader för ohälsa och sjukfrån-
varo. Utredningen ska ge svar på hur sådan redovisningsskyldighet 
kan utformas och om redovisningsskyldighet kan komplettera (eller 
ersätta) regeringens tidigare förslag om hälsoväxling. 

Konsultation av expert vid bedömning av arbetsplatsinriktat stöd 
för återgång i arbete 

Vår bedömning är att det arbetsplatsinriktade stödet för återgång i 
arbete behöver stärkas. Mellan 16 och 35 procent av sjukskrivna indi-
vider med en anställning bedöms få otillräckligt arbetsplatsinriktat 
stöd. Arbetsgivare har ansvaret för sådana insatser och ska ta hjälp av 
företagshälsovård eller annan expertresurs i de fall den egna kompe-
tensen inte räcker till. Arbetsgivare konstateras ha låg kompetens 
inom området och uppskattas ta hjälp av företagshälsovård i 10–15 pro-
cent av fallen. Internationella och nationella kunskapsöversikter 
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betonar betydelsen av arbetsplatsinriktat stöd för återgång i arbete 
och kortare sjukfrånvaro. 

Vi rekommenderar därför att arbetsgivaren, när en plan för åter-
gång i arbete tas fram, ska konsultera en expertresurs inom områdena 
arbetsmiljö och rehabilitering som stöd i en kvalificerad bedömning 
om vilka insatser som behöver genomföras på arbetsplatsen för att ge 
individen stöd att återgå i arbete. Arbetsgivarens skyldighet att kon-
sultera en expertresurs bör regleras i 30 kap. 6 § SFB. Genom ökade 
krav på konsultation av expert förväntas fler stödjande insatser 
utformas med utgångspunkt i kunskap och erfarenhet. 

En förvaltning av kunskapsområdet arbetsplatsinriktat stöd 
för återgång i arbete 

Kunskapsområdet arbetsplatsinriktat stöd för återgång i arbete har stor 
betydelse för utformning av arbetsplatsinriktat stöd till individen. Vi 
konstaterar att det i dag inte finns någon aktör med ansvar att samla 
in, sammanställa och sprida kunskap inom området. Vår bedömning är 
att en aktör med sådant ansvar skulle öka möjligheterna för aktörerna 
i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen att använda sig av veten-
skapligt förankrad kunskap om återgång i arbete. Därmed skulle 
stödet till individen stärkas.  

Vi rekommenderar därför att Myndigheten för arbetsmiljökunskap 
ges i uppdrag att samla in, sammanställa och sprida kunskap om arbets-
platsinriktat stöd för återgång i arbete. 

Ett utvecklat samarbete mellan Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen för att möta individers behov av stöd 

Vi bedömer att nuvarande samverkan mellan Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen inte i tillräckligt hög utsträckning tillgodoser 
de behov individer har av stöd för att kunna ta tillvara sin arbetsför-
måga när de går från sjukförsäkringen till arbetsmarknaden. 

Vi rekommenderar därför att Försäkringskassan och Arbetsför-
medlingen vidareutvecklar sin samverkan. För det första behöver fler 
individer få stöd genom rehabiliteringssamverkan. För det andra 
behöver de individer som har nedsatt hälsa, men som av Försäkrings-
kassan bedöms ha arbetsförmåga och därmed inte längre har rätt till 
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ersättning från sjukförsäkringen, få ett bättre stöd för att kunna till-
varata sin arbetsförmåga. För det tredje behöver alla individer som 
kommer från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen, få infor-
mation om vilka krav de behöver uppfylla för att deras sjukpenning-
grundande inkomst ska vara fortsatt skyddad. För det fjärde behöver 
aktuell information hos Arbetsförmedlingen om en individs arbets-
förmåga, vägas in i Försäkringskassans bedömning om arbetsför-
mågans nedsättning när individen ansöker om sjukpenning. 

Ett förbättrat stöd till individer som har medicinska begränsningar, 
som saknar sjukpenninggrundande inkomst och som uppbär 
försörjningsstöd 

Vi bedömer att det finns en betydande risk för att individer som har 
arbetsoförmåga på grund av sjukdom, och som uppbär försörjnings-
stöd, inte får det stöd de behöver för att kunna återgå i arbete. Stödet 
till dessa individer behöver stärkas. Nuvarande ansvarsfördelning 
mellan socialtjänsten och Försäkringskassan gör att det finns risk för 
att dessa individers behov av stöd att kunna återgå i, eller få, ett 
arbete inte identifieras. Ett stärkt stöd behöver tillse att individen får 
en bedömning av sin förmåga att delta i aktivitet eller att kunna söka 
arbete samt att insatser, vid behov, samordnas. Vår bedömning är att 
socialtjänsten ska ges detta ansvar. 

Vi rekommenderar att en utredning ges i uppdrag att se över hur ett 
utökat ansvar ska kunna åläggas socialtjänsten gällande de individer 
som har medicinska begränsningar, saknar sjukpenninggrundande 
inkomst och uppbär försörjningsstöd. 

Utbyte av medicinska uppgifter i sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocessen bör utredas 

Rehabiliteringsansvariga aktörer är beroende av medicinska uppgifter 
om individen för sitt arbete i sjukskrivnings- och rehabiliterings-
processen. Att förse aktörerna med medicinska uppgifter tar stora 
resurser i anspråk från hälso- och sjukvården. Utbyte av medicinsk 
information är viktigt i individärenden, men också en fråga som 
ställer stora krav på samverkan och i vissa fall skapar problem i sam-
verkan mellan aktörerna. Att lämna medicinska uppgifter kräver 
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samverkan både för själva överföringen och för att komma överens 
om vilka uppgifter som ska lämnas. 

Vi rekommenderar därför att det bör utredas hur hälso- och sjuk-
vårdens lämnande av medicinska uppgifter inom ramen för sjukskriv-
nings- och rehabiliteringsprocessen kan underlättas. 

Konsekvenser av rekommendationerna 

Våra rekommendationer förväntas bidra till tydlighet i aktörernas 
gemensamma ansvar för processen och därmed främja samverkan. 

För individer i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen för-
väntas rekommendationerna leda till både generella förbättringar 
som når stora grupper och mer specifika förbättringar som stärker 
stödet till individer med särskilt behov av stöd. I huvudsak är vår 
bedömning att processen kommer att bli lättare att förstå och att 
individen får ett bättre och mer sammanhållet stöd tack vare bättre 
samverkan. Risken att falla mellan myndigheternas ansvar minskar. Vi 
menar också att våra rekommendationer kommer att beröra fler 
kvinnor än män och att kunskapen om arbetsplatsinriktat stöd för 
återgång i arbete i kvinnodominerade yrken kommer att öka. 

Rekommendation om konsultation av expert vid bedömning av 
arbetsplatsinriktat stöd för återgång i arbete leder till kostnader som 
bör finansieras av staten och arbetsgivare gemensamt. Staten bedöms 
kunna ge bidrag till arbetsgivare genom det befintliga arbetsplats-
inriktade rehabiliteringsstödet utan att ytterligare anslag behöver ges. 
Arbetsgivare kommer att beröras ekonomiskt av rekommenda-
tionen med totala kostnader om 52 miljoner kronor. 

Rekommendationerna bedöms leda till ökade kostnader för För-
säkringskassan om 15,3 miljoner. Finansiering föreslås genom omför-
delning av medel inom statens budget. 
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Yttrande över förslag enligt SOU 
2020:24. Tillsammans för en 
välfungerande sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocess 
Remissen inkom till Göteborgs Stad 2020-05-29. 

Göteborgs Stad har ansökt om förlängd svarstid, och 2020-06-12 inkom 
beslut om att bevilja anstånd med att lämna yttrande senast den 18 september 
2020.  

Göteborgs Stads yttrande omfattar betänkandets förslag inom de delar som 
är utifrån ett arbetsgivarpolitiskt perspektiv. 

Rubrikerna i yttrandet följer rubriksättningen för rekommendationerna i 
promemorian. 

8 Rekommendationer och överväganden 
 

8.1 Sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessens syfte 
En gemensam definition av vad processen ska leda till kan ge bättre 
förutsättningar för samverkan för berörda aktörer. Utmaningen i nuläget och 
även framgent är att aktörerna har överlappande aktiviteter i processen där 
var och en måste ta ett tydligt ägarskap för att processen ska fungera som 
helhet och bli tydlig för individen. Utifrån ett arbetsgivarperspektiv kan 
processen starta som en förebyggande åtgärd då det finns behov som inte 
alltid grundar sig i sjukdom men som har en negativ påverkan på individens 
hälsa och arbetsförmåga. Därav är formuleringen i avsnitt ”1.2.3 Processens 
början och slut” begränsande till att enbart handla om att individens 
arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom.  

8.2 Uppdrag att samverka för en välfungerande sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocess 
Förslaget om att Försäkringskassan ges i uppdrag att samordna samverkan 
mellan aktörerna är positivt. I utredningen lyfts samverkan som särskilt 
viktig mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för individer som 
går från sjukförsäkringen till arbetsmarknaden. Samverkan med arbetsgivare 
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brister i dag i de situationer när en individ saknar arbetsförmåga och ej kan 
återgå i arbete hos befintlig arbetsgivare. Samverkan mellan arbetsgivare, 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen behöver stärkas i dessa ärenden. 
Som beskrivs i utredningen har aktörerna olika uppdrag och samverkan 
ställer mycket höga krav på styrning och ledning varför förslaget att 
samverkan ska ske på en strukturell nivå med en nationell överenskommelse 
är positivt.  

8.3 En gemensam digital yta för planering i sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocessen 
En gemensam digital yta för planering i sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocessen skapar transparens och kan bidra till en ökad 
delaktighet för individen samt underlätta arbetsgivarens arbete för 
informationsutbyte mellan olika aktörer. En viktig förutsättning är att den 
information som finns tillgänglig ska vara möjlig att dela med alla aktörer. 
Detta kan också bidra till att underlätta för individen och återgång i arbete 
hos arbetsgivaren.  

8.4 Individer har behov av avlastning vad gäller förmedling av 
information 
Individens egen bedömning för behovet av stöd bör enligt utredningen vara 
vägledande vilket är en framgångsfaktor för att skapa delaktighet och 
motivation hos individen. Med det som grund är förutsättningen att förslaget 
om Försäkringskassans uppgift att bistå de individer som har behov av stöd 
och avlastning genom att förmedla information mellan aktörer, att ansöka 
om och därmed erhålla rätt förmåner positivt. Arbetet med stöd på 
individnivå kan även bidra till att skapa bra förutsättningar avseende 
Försäkringskassans samordningsuppdrag mellan aktörerna.  

8.5 Stärka drivkraften för arbetsgivare 
Utredningen rekommenderar att regeringens tidigare förslag om ekonomiska 
drivkrafter genom utökat kostnadsansvar för arbetsgivare (Hälsoväxling för 
aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna) bör övervägas 
på nytt och kompletteras med en utredning om redovisningsskyldighet av 
ekonomiska kostnader för ohälsa och sjukfrånvaro. Utredningens bedömning 
är att stärkta ekonomiska drivkrafter kan bidra till högre aktivitet i 
arbetsgivarens förebyggande arbete och stödjande insatser i sjukskrivnings- 
och rehabiliteringsprocessen. Vad gäller hälsoväxling anser Göteborgs Stad i 
likhet med tidigare remissinstanser att effekten kan anses för osäker så som 
nämns i 8.5.1 och 8.5.3 samt att den i sig inte bidrar till förbättrad 
arbetsmiljö utan snarare försämrade resurser att rehabilitera, utveckla och 
behålla personal. Vad gäller redovisningsskyldighet av kostnader för ohälsa 
och sjukfrånvaro kan det visa på effekt av insatser och åtgärder i 
arbetsmiljön över tid. Men att det skulle stärka det förebyggande arbetet är 
ytterst tveksamt. Förutsättningen för att kunna arbeta förebyggande handlar 
om att kunna ha en nära dialog mellan chef och medarbetare i syfte att fånga 
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upp medarbetare med risk för ohälsa på både organisation-, grupp och 
individnivå. En utökad ekonomisk styrning och kontroll i sig inte bidrar till 
ett förebyggande arbete. Göteborgs Stad avstyrker därför denna 
rekommendation. 

8.6 Konsultation av expert vid bedömning av arbetsplatsinriktat 
stöd för återgång i arbete 
Här rekommenderar utredningen att arbetsgivaren när en plan för återgång i 
arbete tas fram, ska konsultera en expertresurs inom områdena arbetsmiljö 
och rehabilitering som stöd i en kvalificerad bedömning om vilka insatser 
som behöver genomföras på arbetsplatsen för att ge individen stöd att återgå 
i arbete. Arbetsgivarens skyldighet att konsultera en expertresurs skulle 
komma att regleras i 30 kap. 6 § Socialförsäkringsbalken. 
Rekommendationen preciseras i 8.6.2 till att gälla ett krav på konsultation 
inom 30 dagar då plan för återgång i arbete ska tas fram. Rekommendationen 
riskerar att bli verkningslös då behov av konsultation varierar från fall till 
fall och är beroende av hur ett sjukfall utvecklar sig medicinskt; på vilket sätt 
individen svarar på den behandling som vårdgivaren har satt in. För en stor 
arbetsgivare som Göteborgs Stad riskerar detta förslag att innebära en 
ansenlig kostnad och ett extra moment som inte nödvändigtvis tillför 
motsvarande nytta. Risk finns att det skapar en otydlighet vad gäller ansvaret 
för individärenden mellan hälso- och sjukvården och företagshälsovården. 
Utredningen tar heller inte i beaktande rehabiliteringskoordinatorns roll i att 
ge stöd för både medarbetare och chef vid återgång i arbete. För en stor 
arbetsgivare som Göteborgs Stad med en välfungerande HR-organisation 
med kunskap om den egna verksamheten och inom arbetsmiljö och 
rehabilitering kan många anpassningar och lämpliga åtgärder bedömas 
internt. Företagshälsovården utgör redan idag det komplement som behövs 
när den egna organisationens resurser och kompetens inte räcker till. 
Göteborgs Stad avstyrker rekommendationen om ytterligare lagstiftning 
gällande arbetsgivares skyldighet att anlita företagshälsovård eller 
motsvarande expertresurs då en plan för återgång ska upprättas.  

8.7 En förvaltning av kunskapsområdet arbetsplatsinriktat stöd för 
återgång i arbete 
Utredningen rekommenderar Myndigheten för arbetsmiljökunskap ges i 
uppdrag att samla in, sammanställa och sprida kunskap om 
arbetsplatsinriktat stöd för återgång i arbete. Göteborgs Stad är positiv till 
detta förslag som kan leda till att förbättra arbetet inom sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocessen. 

8.10 Utbyte av medicinska uppgifter i sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocessen bör utredas 
Utredningens rekommendation är att det bör utredas hur hälso- och 
sjukvårdens lämnande av medicinska uppgifter inom ramen för 
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen kan underlättas. 
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Ett område som lyfts fram som särskilt viktigt är aktörernas behov av 
medicinska uppgifter om individen i sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocessen i syfte att ge individen rätt stöd. Som arbetsgivare är 
det viktigt att få nödvändig information från ett läkarintyg för att kunna göra 
flera olika ställningstaganden. Intyget ska styrka att medarbetaren inte kan 
arbeta på grund av frånvaro och då behöver arbetsgivaren få förutsättningar 
att förstå om och hur sjukdomen påverkar arbetsförmågan. Finns 
förutsättningar att utföra arbete med anpassningsåtgärder i ett tidigt skede 
trots sjukdom kan det förhindra en längre sjukskrivning. En förutsättning är 
att arbetsgivaren får tillräckligt bra och tydlig information från läkarintyget 
kring lämpliga åtgärder på individnivå för att kunna göra bedömningen om 
och hur anpassningen kan genomföras. Göteborgs Stad tillstyrker 
utredningens förslag. 

 

För Göteborgs kommunstyrelse 
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