Socialdemokraternas synpunkter
Tack för ditt mejl. För oss socialdemokrater är detta mycket viktiga trygghetsfrågor.
Vår absoluta ambition är att det ska finnas en trygg och human sjukförsäkring som ger ekonomisk
trygghet, och inte minst hjälp tillbaka till hälsa och arbete, om du blir sjuk. En hel del har gjorts för
att komma tillrätta med de problem som finns, medan andra förslag kommer att kunna träda i kraft
under 2018.
Långvarig sjukskrivning är ofta inte det bästa för den enskilde och därför är de tidiga prövningarna
viktiga tillfällen för att ge rätt stöd till rätt person. Vi har respekt för att den som befinner sig i
denna situation är utsatt, vilket innebär att den som är sjukskriven måste få bra stöd för
rehabilitering och omställning för att kunna komma tillbaks till arbetsmarknaden. Regeringen har
därför gett Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ett gemensamt uppdrag att skapa goda
förutsättningar för övergången mellan sjukförsäkringen och Arbetsförmedlingen – det är ett uppdrag
som gavs i regleringsbreven för myndigheterna 2017.
Läkarintygen är viktiga för Försäkringskassans möjligheter att på ett korrekt sätt bedöma rätten till
sjukpenning och ge bästa möjliga stöd. Därför har Försäkringskassan fått i uppdrag att utveckla
samarbetet med hälso- och sjukvården. Det är en svår men oerhört viktig uppgift som både läkaren
och handläggaren har när det gäller att bedöma arbetsförmåga. Regeringen arbetar mycket aktivt för
att läkare ska ha så bra verktyg som möjligt vid en sjukskrivning och det pågår nu ett arbete på
Försäkringskassan för att förbättra handläggarnas stöd i att kunna värdera medicinsk information i
samband med handläggningen.
För att skapa trygghet i sjukförsäkringen och ge Försäkringskassan verktyg att hantera detta läggs
det nu fram ett förslag till förändrad lagstiftning. Förslaget innebär att du ska bli informerad om
Försäkringskassan tror att de kommer att avslå din ansökan om sjukpenning, så att du kan komma
in med till exempel kompletteringar av läkarintyget i god tid. Du ska inte heller kunna få din
ersättning indragen i efterhand och din sjukpenninggrundande inkomst, som ligger till grund för den
ersättning du får, ska vara skyddad när du väntar på beslut.
Regeringen har genomfört en rad olika åtgärder för att komma tillrätta med den höga sjukfrånvaron.
Hösten 2015 presenterade regeringen exempelvis sitt åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad
sjukfrånvaro. Det är ett brett program med 25 åtgärder inom 7 olika områden. Försäkringskassan,
arbetsgivaren och hälso- och sjukvården är de centrala aktörerna som pekas ut i åtgärdsprogrammet
med särskilda insatser. Det är dessa aktörer som tillsammans kan arbeta för friska arbetsplatser och
en snabb återgång till hälsa och arbete.
Vi har även höjt taket i sjukförsäkringen för att ge ökad ekonomisk trygghet. Inkomsttaket vid
beräkning av sjukpenninggrundande inkomst höjs från sju och en halv till åtta gånger
prisbasbeloppet från och med den 1 juli 2018. De förmåner som omfattas av höjningen är:
- sjukpenning
- rehabiliteringspenning
- närståendepenning
- smittbärarpenning
- ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön.
Gällande LSS har vi stor förståelse för den tuffa situation som många med funktionsnedsättning,
och deras nära, utsätts för när de inte beviljas statlig assistansersättning som de hade hoppats på. Vi
är också medvetna om att det finns brister i de insatser som lämnas enligt LSS och

assistansersättningen och vi har under en tid sett ett antal fall som oroat oss.
Men vi vill betona att alla kvinnor och män, flickor och pojkar som har behov av stöd och service
har rätt till detta genom den lagstiftning som finns i vårt land. De som inte beviljas statlig
assistansersättning har oftast rätt till stöd och hjälp från kommun eller landsting. Vi förväntar oss att
kommuner och landsting tar sitt ansvar så att alla får det stöd de behöver.
Regeringen har inte tagit initiativ till någon försämring av rätten till assistans, däremot vet vi att det
kommit några prejudicerande domar som tycks påverka rättstillämpningen. Regeringen kan inte
styra Försäkringskassans rättstillämpning men det är regeringens ansvar att noga följa vilka
konsekvenserna blir och, om det behövs, lämna förslag på ny lagstiftning.
Det är precis vad regeringen gör: Regeringen har lämnat en rad uppdrag till Försäkringskassan och
Socialstyrelsen för att få en fördjupad bild av effekterna av den nya rättspraxisen. Regeringen har
också (som du ju vet i och med det senaste mejlet) tagit initiativ till en översyn av hela LSSlagstiftningen som ska leda till mer ändamålsenliga och träffsäkra insatser. Den utredningen arbetar
just nu och ska lämna sina förslag till regeringen senast i oktober 2018.
I avvaktan på en förändrad och förbättrad lagstiftning vidtar regeringen nu några åtgärder för att
hindra att människor kommer i kläm. Det handlar om fyra lagändringar:
• Assistans ska kunna beviljas för väntetid, beredskap och tid mellan insatser. Det innebär ett
återställande av den ordning som gällde innan högsta förvaltningsdomstolens dom.
• Försäkringskassan ska, i avvaktan på LSS-utredningens betänkande, inte längre ha lagstadgad
skyldighet att göra tvåårsomprövningar. Därmed skapas lugn för assistansberättigade och bättre
planeringsförutsättningar för kommunerna.
• Kommunerna får förtydligat ansvar att informera om rättigheterna enligt LSS för de personer som
får avslag eller indragning av assistansersättning från Försäkringskassan.
• Enskilda som har beviljats assistansersättning med ett högre timbelopp ska kunna få täckning för
sina kostnader även då kostnaderna varierar mer över tid.
LSS-utredningen har i uppdrag att skapa ett bättre system som bidrar till ökad delaktighet för de
barn och vuxna som behöver stöd. Vi vill se en bättre och tydligare lagstiftning som ger bättre
möjligheter till barn och vuxna med funktionsnedsättning att leva självständiga liv och vara
delaktiga i samhällslivet, till exempel genom att delta i politiken eller i föreningslivet. Vi ska ha
ökad trygghet och mer delaktighet. Inget annat.
Som i alla sektorer måste man se över så att det blir så kostnadseffektivt som möjligt, men en
socialdemokratiskt ledd regering kommer aldrig besluta om att försämra möjligheterna. Vi ska se
till att människor som behöver hjälp för att leva ett fritt och oberoende liv ska få det, det är en
rättighetslagstiftning.
Det är viktigt för oss att återskapa förtroendet för LSS-lagstiftningen. Därför har regeringen också
presenterat förändringar av det uppdrag som LSS-utredaren har. Hon ska inte längre ta hänsyn till
några besparingskrav utan hon ska arbeta med fullt fokus på att åstadkomma en trygg, tydlig och
förutsägbar LSS-lagstiftning.
Jag hoppas att detta gav svar på dina frågeställningar. Tack för dina synpunkter – vi tar med oss dem
i vårt fortsatta politiska arbete på området.
Vänligen,
Johanna
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