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Datum Vår beteckning 

2021-05-31 FK 2021/007652 

Socialdepartementet 

103 33 Stockholm 

Promemorian Undantag från bedömningen av 
arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete 
vid uppskjuten vård och rehabilitering 

(S2021/04077) 

Försäkringskassan har följande synpunkter på promemorian. 

Försäkringskassan har tolkat 2 § förordningen (2020:711) om undantag från vissa 
bestämmelser om sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19 som att den även 
kan tillämpas i situationer då den försäkrade får en arbetslivsinriktad rehabilitering 
uppskjuten. I promemorian nämns dock bara medicinsk rehabilitering. Det behöver 
tydliggöras i promemorian om den föreslagna paragrafen även är avsedd att tillämpas 
vid arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Det har uppkommit fråga om den försäkrade behöver ha angett att förseningen beror på 
sjukdomen covid-19 eller att det på annat sätt framgår av utredningen att förseningen 
kan ha ett samband med covid-19 för att bestämmelsen i 2 § tredje stycket förordningen 
(2020:711) ska bli tillämplig. Försäkringskassan efterfrågar därför ett förtydligande i 
denna fråga i promemorian gällande den föreslagna regleringen. 

Vidare noterar Försäkringskassan följande om konsekvensbeskrivningen gällande 
jämställdhet i promemorian. Hittills har det aktuella undantaget i förordningen (2020:711) 
tillämpats för ungefär lika många kvinnor och män (under april månad 2021 tillämpades 
det dock något oftare för kvinnor). Som andel av de sjukskrivna har därför män 
påverkats mer av undantaget. 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Nils Öberg i närvaro av 
avdelningschef Ulrika Havossar, rättschef Mikael Westberg och rättsliga experter 
Susanne Widding-Gidlund och Jacob Krook, de senare som föredragande. 

Nils Öberg 

Susanne Widding-Gidlund 
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