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           103 33 STOCKHOLM  

  

Remissvar DS 2017:9 

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete 

  

Inledning  

Småföretagarnas Riksförbund är positivt till att det arbetsplatsnära stödet utökas, från 7 000 

kronor till 10 000 kronor per arbetstagare och kalenderår och att det utformas på ett sätt så att 

det blir mer tydligt. Arbetsgruppens förslag på ett namnbyte till ”arbetsplatsinriktat 

rehabiliteringsstöd” borde också förtydliga vad stödet syftar till och därmed öka kännedomen 

om stödet bland de små företagen.  

 

Med tanke på hur arbetsmarknaden har förändrats under de senaste åren blir den här typen av 

stöd än mer betydelsefullt för småföretagare och ensamföretagare. Tidigare dominerade de 

stora företagen. I dag är det småföretagen som skapar flest antal nya arbeten, fyra av fem nya 

jobb skapas i småföretagen. Småföretagarnas Riksförbund anser att det är viktigt att 

framhålla, att det i gruppen arbetsgivare också ingår ensamföretagare som driver aktiebolag, 

vilka torde omfattas av det förslag som arbetsgruppen föreslår. Ensamföretagare som driver 

aktiebolag är anställda i det egna bolaget. Vid sjukdom ska bolaget betala sjuklön till 

ensamföretagaren och socialavgifter betalas av bolaget på lönesumman i form av 

arbetsgivaravgifter. Således måste ensamföretagare som driver aktiebolag kategoriseras både 

som arbetsgivare och anställd. 

Det finns dock ett stort antal ensamföretagare som driver företag i andra företagsformer 

exempelvis enskild firma och handelsbolag. Den här gruppen av ensamföretagare benämns i 

socialförsäkringsbalken som egenföretagare och omfattas i många fall av andra regler än 

ensamföretagare som driver aktiebolag. Småföretagarnas Riksförbund kan inte se att gruppen 

egenföretagare finns nämnd i arbetsgruppens promemoria. Eftersom gruppen egenföretagare 

antas öka i Sverige är det nödvändigt att den också får ta del av samhällets stöd och resurser 

vid rehabilitering.  
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Gruppen ensamföretagare hamnar många gånger mellan stolarna. Samarbetet mellan 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen fungerar inte alltid tillfredsställande, vilket kan 

bero på att de regler som gäller vid rehabilitering och omplacering till annat arbete, i stort sett 

är anpassade till anställda i större företag.  

Långtidssjukskrivna ensamföretagare har ingen annan person i företaget att få stöd av och 

måste därför planera och föreslå sin egen rehabilitering. Oavsett om det gäller att upprätta en 

rehabiliteringsplan och/eller omplacering till annat arbete, måste det finnas stöd och resurser 

hos såväl Försäkringskassan som hos Arbetsförmedlingen, att bistå med hjälp som kan vara 

avgörande för om ensamföretagaren ska kunna återgå i arbete. Småföretagarnas Riksförbund 

ser det som nödvändigt att samhället även stöttar den här gruppen.  

 

4 Allmänna överväganden 
4.1 Individens möjligheter till stöd bör stärkas 

 

I promemorian, Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete, står följande: ”Arbetsgruppen 

anser att det behövs strukturer som ger den anställde en starkare ställning i 

rehabiliteringskedjan och att det på arbetsplatserna görs omsorgsfulla prövningar vilka 

möjligheter som finns för återgång i arbete hos befintlig arbetsgivare. Arbetstagaren måste ha 

rätt att få sina möjligheter att återgå i arbete klarlagda och även kunna få de verkningsfulla 

insatser på arbetsplatsen som gör detta möjligt.” Vidare under punkten 4.3 Förtydligat ansvar 

och utvecklat stöd: ”En lagreglerad skyldighet har fördelen att den riktar sig till alla 

arbetsgivare och anställda på hela arbetsmarknaden.” 

 

Småföretagarnas Riksförbund tycker att det är av stor vikt att uppmärksamma gruppen 

ensamföretagare. Den här gruppen måste också omfattas av en trygg och effektiv 

rehabilitering för att inte riskera att ramla mellan stolarna. I Sverige finns drygt 800 000 

ensamföretag (SCB nov 2016) som drivs antingen i företagsformen enskild firma, 

handelsbolag eller aktiebolag. Förbundet kan inte se att den här gruppen nämns, vilket den 

borde med tanke på hur dagens arbetsmarknad ser ut. De stora arbetsgivarna dominerar inte 

längre, fyra av fem nya jobb skapas i stället i de små företagen. Det blir dessutom allt 

vanligare att en ensam person startar företag, samtidigt som den stora gruppen egenanställda 

växer, en grupp som inte kan hänföras till vare sig anställda eller företagare, därav 

benämningen egenanställd. Småföretagarnas Riksförbund tycker att det är viktigt att båda 

dessa grupper, ensamföretagarna och egenanställda, omfattas av de förslag som läggs fram i 

promemorian. 

 

4.3 Förtydligat ansvar och utvecklat stöd 

 

Arbetsgruppen skriver: ”Det finns också felaktiga uppfattningar att Försäkringskassan har ett 

större ansvar för rehabilitering än vad lagstiftningen anger” och nämner den skyldighet som 
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fanns före 2007 för arbetsgivare att utföra rehabiliteringsutredningar. Det delade ansvaret 

bidrog till oklarheter kring ansvaret för rehabilitering på arbetsplatserna.” 

 

Småföretagarnas Riksförbund anser att Försäkringskassan borde ta ett större ansvar, speciellt 

när det gäller de små företagen och ensamföretagarna. Det går inte att bortse från den här 

stora växande gruppen. Arbetsgruppen skriver vidare: ”En lagstiftning signalerar också att 

frågor rörande anpassning och rehabilitering är viktiga i arbetslivet”, vilket Småföretagarnas 

Riksförbund håller med om. Men då måste också lagstiftningen omfatta alla företag, stora 

som små. Så som arbetsgruppen skriver att rehabiliteringen ska fungera, kan införas i stora 

företag/organisationer som har HR-avdelningar med personal, enkom för att sköta 

medarbetarnas rehabilitering. Förhållandena i små- och ensamföretag ser annorlunda ut. Där 

finns inga HR-avdelningar utan en och samma person sköter det mesta i företaget. Om en 

skärpt lagändring ska ske måste resurser också läggas på små- och ensamföretagares 

rehabilitering.  

 

Arbetsgruppen bedömer ”att den mest effektiva lösningen är en lagreglerad skyldighet för 

arbetsgivaren för att planera insatser som underlättar återgång i arbete kombinerad med 

utvidgat statligt stöd för att stimulera och underlätta arbetsplatsinriktade 

rehabiliteringsinsatser. Arbetsgivare efterfrågar i ökande utsträckning detta stöd. Enligt 

Försäkringskassans utvärdering av det arbetsplatsnära stödet efterfrågar arbetsgivare också att 

det arbetsplatsnära stödet bör kunna ge bidrag även för insatser på arbetsplatsen. Det anses 

vara särskilt viktigt för mindre arbetsgivare.” 

 

Småföretagarnas Riksförbund ser positivt på att det arbetsplatsnära stödet utvidgas att även 

omfatta insatser på arbetsplatsen. Det skulle underlätta rehabiliteringsarbetet för de små 

företagen. 

 

5 Förslag 
5.1 Förtydligat ansvar för arbetsgivaren 

5.1.1 Plan för återgång i arbete 

 

Arbetsgruppen skriver: ”Arbetsgivaren har i allmänhet god kunskap om sina anställda och 

deras resurser samt vilka åtgärder som kan vidtas för att underlätta återgång i arbete. I detta 

avseende spelar arbetsgivarens möjligheter att anpassa arbetsplatsen stor roll. Även 

arbetstagarorganisationerna har en viktig roll genom den kompetens och kännedom som dessa 

har om arbetsplatsen. Arbetsgivaren har ofta även tillgång till medicinsk information i form 

av ett läkarintyg. Detta gör sammantaget arbetsgivaren till den lämpligaste parten att ansvara 

för att arbetstagarens behov av insatser på arbetsplatsen klarläggs och planeras.” 
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Småföretagarnas Riksförbund noterar att detta fungerar bland större arbetsgivare. Det måste 

dock också finnas en plan för ensamföretagarnas rehabilitering. Som tidigare nämnts skulle 

Försäkringskassan kunna ha det ansvaret. 

Arbetsgruppen föreslår en lag där arbetsgivaren ska vara skyldig att ta fram en plan för 

återgång i arbete. Men skriver också: ”Personer i rehabiliteringssituationer befinner sig ofta i 

ett utsatt läge och vill inte alltid framträda öppet med sina svårigheter.  

Respekten för den enskilde individen bör vara vägledande vid arbetsanpassning och 

rehabilitering. De krav och förväntningar som avser arbetstagaren måste självfallet ställas 

med hänsyn tagen till dennes hälsotillstånd.” Lite längre ner i samma stycke skriver 

arbetsgruppen vidare: ”På samma sätt som arbetsgivaren är skyldig att upprätta en plan så är 

också arbetstagaren skyldig att efter bästa förmåga medverka i rehabiliteringen. I annat fall 

kan ersättningen från sjukförsäkringen ifrågasättas enligt 110 kap 57 § första stycket 2 

socialförsäkringsbalken.” 

 

Småföretagarnas Riksförbund tycker att det är viktigt att beakta, att dagens långa sjukfall i 

huvudsak utgörs av psykiatriska diagnoser och människor med psykiatriska diagnoser är 

således sjukskrivna under lång tid. Det är därför viktigt att det i en eventuell kommande ny 

lag tydligt och klart framgår vilket ansvar och vilka rättigheter arbetsgivare, arbetstagare, 

ensamföretagare och egenanställda har. För många med den här typen av diagnoser kan det 

vara alldeles för tidigt att efter 30 dagars sjukskrivning medverka i arbetet med den egna 

rehabiliteringen.  

 

5.2 Försäkringskassans användning av planer för handläggning och uppföljning 

 

Arbetsgruppen skriver: ”Det är angeläget att planen för återgång blir ett reellt verktyg för 

arbetsgivare och arbetstagare för att underlätta och påskynda återgång i arbete. Därför bör det 

säkerställas att planer och åtgärder är av god kvalitet. Arbetsgruppen föreslår att detta sker 

genom att Försäkringskassan följer upp dessa planer inklusive åtgärder. Om planer inklusive 

åtgärder inte genomförs eller om de är uppenbart kvalitetsmässigt undermåliga så bör detta 

förhållande anmälas till Arbetsmiljöverket av Försäkringskassan.” 

 

Småföretagarnas Riksförbund företräder de små företagen varav många med färre än tio 

anställda. Det bör beaktas att de små företagen inte har samma resurser, exempelvis personal 

som enbart fokuserar på medarbetares rehabilitering. Arbetsgruppen gör dock en viss 

markering i promemorian när det gäller undermåliga planer och anmälan till 

Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket: ”Rimligen bör detta inte ske med enstaka 

undermåliga planer utan vid upprepad underlåtenhet att ta fram planer och åtgärder eller att 

innehållet i dessa systematiskt håller låg kvalitet.” 

 

Småföretagarnas Riksförbund vill betona vikten av att uppmärksamma villkoren för de små 

företagen och att dessa får möjlighet till såväl stöd och resurser för att klara av ett utökat 
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ansvar vad gäller rehabiliteringsplaner. De små företagen är redan hårt tyngda av en rad 

administrativa uppgifter som åläggs dem av olika myndigheter. 

 

Arbetsgruppen skriver: ” I de fall det visar sig att det inte går att åstadkomma de förändringar 

på arbetsplatsen som krävs, får Försäkringskassan i och med planen för återgång i arbete ett 

underlag för att i samverkan med Arbetsförmedlingen utreda om individen med eller utan 

arbetsmarknadsinriktade insatser kan ta ett annat arbete.” 

 

Småföretagarnas Riksförbund företräder 30 000 medlemmar. Många av dessa är 

ensamföretagare och kommer vid sjukdom/rehabilitering utgöra en del av de företagare som 

Försäkringskassan i samråd med Arbetsförmedlingen kommer att utreda. Småföretagarnas 

Riksförbund anser att rehabiliteringsinsatserna för den här gruppen av företagare bör 

förstärkas. Det bör finnas en plan för vem/vilka som ska ansvara för ensamföretagarnas 

rehabilitering. Småföretagarnas Riksförbunds förslag är att Försäkringskassan i första hand 

ombesörjer ensamföretagares rehabilitering med motiveringen: 

 

1. Det är till Försäkringskassan som ensamföretagaren i första hand vänder sig vid 

sjukdom. 

2. Försäkringskassans handläggare har kunskapen samt vanan att hantera människor som 

är sjuka. 

3. Ensamföretagaren får möjlighet till en och samma handläggare och slipper därmed 

ytterligare en kontakt på Arbetsförmedlingen. Med tanke på att flertalet av Sveriges 

långtidssjukskrivna har en psykiatrisk diagnos och att det kan ta lång tid innan den 

sjukskrivne orkar delta i ett samtal, skulle det vara en stor hjälp för den här gruppen 

sjukskrivna om antalet handläggare kunde minskas. Därmed inte sagt att kontakt inte 

ska tas med Arbetsförmedlingen. Viktigt är dock att respektive handläggare på 

Försäkringskassan och på Arbetsförmedlingen är väl insatta i ärendet. Att de har haft 

en diskussion och enats om förslag på en gemensam rehabiliteringsplan, som kan 

delges den sjukskrivne ensamföretagaren vid mötet. Det skulle underlätta för alla 

parter, inte minst för den sjukskrivne ensamföretagaren. 

 

5.3 Stödet till arbetsgivare 

 

Arbetsgruppen föreslår att nuvarande bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsnära 

stödinsatser bör utvidgas: ”Arbetsgruppen föreslår att alla arbetsgivare bör kunna få 

ersättning för angivna utrednings- och rehabiliteringskostnader för arbetstagare på så sätt att 

arbetsgivaren kompenseras till hälften med ett tak på 10 000 kronor per arbetstagare och 

kalenderår. Det nuvarande beloppet 7 000 kronor bör höjas eftersom bidrag föreslås kunna 

ges för ytterligare insatser. Det är därför också lämpligare att begränsningen är kopplad per 
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arbetstagare och inte per insats. Bidrag bör dock endast kunna lämnas med ett högsta belopp 

på maximalt 200 000 per arbetsgivare och kalenderår. På det sättet torde särskilt små och 

medelstora arbetsgivare ges bättre förutsättningar att erbjuda sjukfrånvarande arbetstagare ett 

bättre stöd för återgång i arbete.” 

 

Småföretagarnas Riksförbund tycker att det är värdefullt att det arbetsplatsnära stödet utökas 

och utformas på ett sätt så att det blir mer tydligt. Ett namnbyte till ”arbetsplatsinriktat 

rehabiliteringsstöd” borde också förtydliga vad stödet syftar till och därmed öka kännedomen 

om stödet bland de små företagen.  

 

I gruppen arbetsgivare ingår också ensamföretagare som driver aktiebolag, vilka torde 

omfattas av det förslag som arbetsutskottet föreslår. Ensamföretagare som driver aktiebolag är 

anställda i det egna bolaget. Vid sjukdom ska bolaget betala sjuklön till ensamföretagaren och 

socialavgifter betalas av bolaget på lönesumman i form av arbetsgivaravgifter. Således måste 

ensamföretagare som driver aktiebolag kategoriseras både som arbetsgivare och anställd. 

 

Det finns dock ett stort antal ensamföretagare som driver företag i andra företagsformer 

exempelvis enskild firma och handelsbolag. Den här gruppen av ensamföretagare benämns i 

socialförsärkringsbalken för egenföretagare och omfattas i många fall av andra regler än 

ensamföretagare som driver aktiebolag. Småföretagarnas Riksförbund kan inte se att gruppen 

egenföretagare finns nämnd i arbetsgruppens promemoria. Eftersom gruppen egenföretagare 

antas öka i Sverige är det värdefullt att den också kan få del av samhällets stöd och resurser. 

 

6 Konsekvenser 

6.1 Arbetsgivare 

 

Arbetsgruppen skriver: ”För att beräkna kostnadskonsekvenser för arbetsgivarna så har 

arbetsgruppen utgått från den analys som gjordes i SOU 2006:107 – Fokus på åtgärder – en 

plan för effektiv rehabilitering i arbetslivet. Enligt utredningen bedömdes tidsåtgången för att 

upprätta en plan vara 20 minuter.” 

 

Småföretagarnas Riksförbunds bedömning är att det tar längre tid att upprätta en plan för 

medarbetares rehabilitering. Med tanke på vad arbetsgruppen skriver i promemorian hur 

rehabiliteringsarbetet ska utformas, med kontakt mellan arbetsgivare och arbetstagare, i vissa 

fall kontakt med Försäkringskassan och Hälso- och Sjukvård kommer tidsåtgången att uppgå 

till långt mer än den nämnda tiden på 20 minuter. Det blir både en extra arbetsbelastning och 

en extra kostnad för de små företagen. Därför är det av stor vikt att de små företagen får extra 

stöd och resurser för att kunna upprätta en trygg, snabb och väl genomarbetad 

rehabiliteringsplan, med fokus på att den sjukskrivne medarbetaren/ensamföretagaren ska 

kunna återgå till arbete så fort som möjligt. 
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I detta ärende har förbundsordföranden Anne A Marbrandt beslutat och förbundssekreterare 

Maria Boborg-Trané varit föredragande. 

 

Med vänlig hälsning 

Anne A Marbrandt 

 

 

Förbundsordförande 


