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Funktionsrätt Sverige 
Funktionsrätt Sverige är en samarbetsorganisation för 41 funktions-
rättsförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 
medlemmar. Vårt arbete grundar sig på mänskliga rättigheter när vi 
driver medlemmarnas funktionsrätt - rätten att fungera i samhälls-
livets alla delar på lika villkor. Vårt mål är ett samhälle för alla. 

Sammanfattning 
Bakgrunden till promemorians förslag är Försäkringskassans 
förändrade tillämpning av sjukpenning till följd av två 
kammarrättsdomar som nekat personer sjukpenning i avvaktan på 
beslut från Försäkringskassan. De drabbade har då fått ett retroaktivt 
nekande av sjukpenning och missat sin chans att anmäla sig  fill  
Arbetsförmedlingen och därmed blivit utan försörjning helt under en 
period. 

Funktionsrätt Sverige tillstyrker promemorians förslag som syftar till 
att förhindra att enskilda drabbas av indragen sjukpenning i 
avvaktan på slutligt beslut. 
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Promemorians förslag 

4.2 Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut 
Funktionsrätt Sverige tillstyrker förslaget att ett ärende om 
sjukpenning inte får avgöras till den försäkrades nackdel utan att 
han eller hon har underrättats om innehållet i det kommande 
beslutet och fått tillfälle att yttra sig över det. 
Vi vill här understryka vikten av att den försäkrade informeras i god 
tid om ett kommande beslut om avslag. Vi delar promemorians 
mening att den försäkrade ska ha möjligheter att kunna inkomma 
med nya läkarintyg som kan påverka beslutet, men också kunna 
förbereda sig för ett kommande avslag. Vi delar också ambitionen att 
det inte enbart är själva beslutet som ska informeras om, utan även 
motiveringen till beslutet. För att den enskildes möjligheter att 
undvika  aft  stå utan försörjning ska bli reella, krävs därför att 
förhandsbeskedet om  eft  kommande negativt beslut kommer den 
försäkrade till  deli  god tid, samt att det är formulerat och motiverat 
så att den försäkrade verkligen uppfattar allvaret i beslutet och kan 
agera därefter. Vi ser gärna att det görs en uppföljning av 
tillämpningen av de förändrade reglerna för att säkerställa att 
regelförändringen fått avsedd effekt, det vill säga att de försäkrade 
kunnat ta till  sig informationen på ett riktigt sätt och förstått  aft  agera 
därefter. Det är särskilt viktigt för personer som har kognitiva 
svårigheter eller befinner sig i psykisk ohälsa. 

Funktionsrätt Sverige tillstyrker också förslaget att 
Försäkringskassan ska få lämna sjukpenning för tid till dess att ett 
ärende har slutligt avgjorts om den försäkrade begär sjukpenning i 
anslutning till en sjukperiod som pågått minst 15 dagar och 
sjukpenning lämnats tidigare i sjukperioden och det saknas skäl 
som talar emot det. 
Vi delar promemorians bedömning att det är rimligt att begränsa 
rätten till sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut, till pågående 
sjukfall som pågått i minst 15 dagar. Med den föreslagna 
regelförändringen tolkar vi det som att risken för att drabbas 
retroaktivt av ett negativt beslut, undanröjs. Även när det gäller 
denna regelförändring tror vi det kan vara klokt att följa upp den 
förändrade tillämpningen en tid efter ikraftträdande, så  aft  
regelförändringen fått avsedd effekt. 
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4.3 Förstärkt skydd för sjukpenninggrundande inkomst 
Funktionsrätt Sverige tillstyrker förslaget att SGI-skydd ska gälla 
under tid då den försäkrade väntar på slutligt beslut i ärende om 
sjukpenning, ersättning för arbetsresor, rehabiliteringsersättning 
eller motsvarande arbetsskadeersättningar. 
Vi delar här promemorians resonemang om att ett avbrott i den 
sjukpenninggrundande inkomsten skulle få långtgående negativa 
konsekvenser för den enskilde. Sjukförsäkringen måste vara en solid 
försäkring vid sjukdom som säkerställer att den enskilde verkligen är 
försäkrad mot bristande försörjning när arbetsförmågan sviktar på 
grund av sjukdom, även i en situation när man avvaktar slutligt 
beslut. 

Med vänlig hälsning 

Funktionsrätt Sverige 
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Lars Ohly 

Ordförande 
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