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Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen (Ds 2016:5)  

 
Riksförbundet FUB, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning är en ideell 

intresseorganisation som arbetar för att människor med utvecklingsstörning ska kunna leva ett 

gott liv med full delaktighet i samhällslivet och rätt till samma levnadsvillkor som gäller för 

andra. Riksförbundet FUB har ca 25 000 medlemmar. 

 

Riksförbundet FUB överlämnar härmed följande synpunkter på betänkandet: 

 

 

Sammanfattning 

 

Riksförbundet FUB välkomnar en översyn av reglerna för beviljande av sjuk- och 

aktivitetsersättning. Vår organisation är enig med arbetsgruppen om att det finns en mindre 

grupp människor, som pga omfattande funktionsnedsättning står så långt från 

arbetsmarknaden att de med största sannolikhet aldrig i realiteten kommer att utveckla en 

arbetsförmåga. Det som emellertid är av oerhörd vikt i detta sammanhang är att 

avgränsningen, av vilka som tillhör målgruppen måste vara mycket tydlig. Vi anser därmed 

att för att möjliggöra lagens avsikter bör förslaget kompletteras med ett gediget och rättssäkert 

underlag om vilka som tillhör målgruppen. 

 

Riksförbundet FUB anser att benämningen av den föreslagna ersättningen, hel sjukersättning, 

ger en felaktig koppling till sjukdom. Begreppet hel sjukersättning bör ersättas med en mer 

adekvat term. 
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Riksförbundet FUB välkomnar arbetsgruppens förslag om att en person som uppbär 

aktivitetsersättning ska ges möjlighet att under sex månader få studera utan att förlora 

ersättningen. Dock anser vi att en period på sex månader är för kort för att en person med 

utvecklingsstörning ska hinna inte bara påbörja utan även bilda sig en uppfattning om 

studierna. Utöver att avgöra om studierna är de rätta ska den enskilde även ha skapat en 

fungerande studiesituation. Riksförbundet FUB vill därför se att förslagets prövotid öppnas 

för individuell prövning utifrån den enskildes behov. Alternativt att förslaget kompletteras 

med en särskild reglering om förlängd prövotid för de som omfattas av personkrets ett i Lag 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

 

Riksförbundet FUB ställer sig positivt till förslaget om att Försäkringskassan i större 

utsträckning än idag ska ges utrymme att anpassa sin bedömning av arbetsförmågan. Vår 

organisation anser att en ökad flexibilitet i uppföljningsförfarandet torde vara fullt möjligt att 

genomföra med väl underbyggda underlag där etiska aspekter utgör ett självklart inslag.    

 

 

 

4 Förslag om hel sjukförsäkring 

 

4.1 Hel sjukersättning införs från 19 års ålder 

 

 

Riksförbundet FUB välkomnar en översyn av reglerna för beviljande av sjuk- och 

aktivitetsersättning. Vår organisation är enig med arbetsgruppen om att det finns en mindre 

grupp människor, som pga omfattande funktionsnedsättning står så långt från 

arbetsmarknaden att de med största sannolikhet aldrig i realiteten kommer att utveckla en 

arbetsförmåga. För dem är det inte rimligt att de återkommande ska utredas inför varje ny 

ansökningsperiod. Det skapar oro och osäkerhet som i många fall kan upplevas som tärande 

och tom i vissa fall kränkande för den enskilde. 

 

Det som emellertid är av oerhörd vikt i detta sammanhang är att avgränsningen, av vilka som 

tillhör målgruppen måste vara mycket tydlig. Utrymmet för godtycklighet och oförutsägbarhet 

måste vara minsta möjliga vid överväganden om vilka som tillhör den grupp förslaget berör. 

Det får inte finnas risk för att människor, som med rätt stöd, skulle kunna finna någon form av 

plats på arbetsmarknaden erbjuds hel sjukersättning och därmed fastnar i en situation som de 

svårligen kan påverka. Samtidigt kan vi se att det skulle kunna vara en positiv förändring som 

kan få en stor betydelse för de människor som har omfattande funktionsnedsättningar. Liksom 

arbetsgruppen ser vi i förslaget en viktig men svår gränsdragningsproblematik. Riksförbundet 

FUB anser därmed att förslaget bör kompletteras med ett gediget och rättssäkert underlag om 

målgruppen, för att kunna garantera att lagens intention kommer att efterlevas. 

 

Benämningen av den föreslagna ersättningen, hel sjukersättning, anser Riksförbundet FUB 

ger en felaktig koppling till sjukdom. De personer som föreslås beviljas en varaktig ersättning 

har omfattande funktionsnedsättningar vilket inte är detsamma som att de är att anse som 

sjuka. Vi är av den uppfattningen att begreppet sjukersättning ger fel signaler och upplevs 

som förlegat i detta sammanhang. Ersättningen bör lämpligen ha ett mer adekvat namn.   
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5 Förslag om prövotid för studier under tid med aktivitetsersättning 

 

 

5.1 En prövotid för studier med bibehållen aktivitetsersättning 

 

Riksförbundet FUB välkomnar arbetsgruppens förslag om att en person som uppbär 

aktivitetsersättning ska ges möjlighet att under sex månader få studera utan att förlora 

ersättningen. Dock anser vi att en period på sex månader är för kort för att en person med 

utvecklingsstörning ska hinna bilda sig en uppfattning om studierna och även för att skapa en 

fungerande studiesituation. Om lärmiljön ska ge de bästa förutsättningarna för ett gott resultat 

för den enskilde så bör tiden utsträckas till i alla fall 12 månader. För personer med 

utvecklingsstörning kan det ta tid att få en utbildning att fungera både vad gäller den faktiska 

studiemiljön utifrån ett kognitivt perspektiv och inarbeta stöd i övrigt som optimerar 

studiesituationen. Det kan då handla om att tex få hjälp med att föra anteckningar av någon, 

spela in moment i utbildningen och få tillgång till studiematerial som är anpassat. Det kan 

även ta tid att försäkra sig om att studielokalerna är tillgängliga utifrån de olika 

tillgänglighetsperspektiven auditiv, visuell, social och kognitiv tillgänglighet.  

 

Om förslaget ska uppnå de positiva effekter som är avsikten dvs att fler ska ges möjlighet att 

få prova på att studera och i förlängningen komma ut på arbetsmarknaden, anser 

Riksförbundet FUB att prövotiden för personer med utvecklingsstörning måste förlängas. Vi 

har förståelse för arbetsgruppens oro över att ett mer generöst förslag skulle kunna skapa 

incitament för studieplanering och att hela utbildningar kommer att finansieras under en 

förlängd prövotid. Dock menar vi utifrån den grupp vi representerar, att för att det ska bli ett 

förslag som har en reell betydelse för dem måste prövotiden förlängas. Förslagets prövotid 

skulle antingen öppnas för individuell prövning utifrån den enskildes behov eller så 

kompletteras förslaget med en särskild reglering om förlängd prövotid för de som omfattas av 

personkrets ett i Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

 

 

 

6 Förslag om större trygghet vid vilande sjukersättning 

 

Riksförbundet FUB ställer sig positivt till arbetsgruppens förslag om att motsvarande 25 % av 

sjukersättningen ska kunna betalas ut under 24 månader när den enskilde förvärvsarbetar. Vi 

ser ingen anledning att det ska vara någon skillnad mellan att ha en vilande 

aktivitetsersättning mot att ha en vilande sjukersättning. Syftet är detsamma i båda fallen och 

bör ur en rättviseaspekt harmoniseras. 

 

 

 

7 Förslag om förenkling av förnyad utredning 

 

Riksförbundet FUB ställer sig positivt till förslaget om att Försäkringskassan i större 

utsträckning än idag ska ges utrymme att anpassa sin bedömning av arbetsförmågan. Vår 

organisation har respekt för att många som ansöker om sjukersättning har en sammansatt 

livssituation och en komplex sjukdomsbild. Förslaget att då öppna för en mer flexibel och 
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behovsanpassad bedömning av arbetsförmåga i form av en uppföljning istället för utredning, 

kommer förhoppningsvis att leda till att bedömningen kan ske med ökad förståelse för den 

enskildes funktionsnedsättning. Vi instämmer med arbetsgruppen i att det är fundamentalt att 

förtroendet för försäkringen upprätthålls. Därmed finns behov av att bedömningar genomförs 

och att dessa håller hög kvalité, dock är det lika viktigt i sammanhanget att i de fall då 

utredningar är uppenbart obehövliga bör de inte genomföras. Riksförbundet FUB anser att det 

torde vara fullt möjligt att genomföra väl underbyggda uppföljningar där etiska aspekter utgör 

ett självklart inslag.    
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