
 

 

 
 
1 (3) 

 

 Datum Vår beteckning 

 2020-12-20 2020/001058 

 

Svar på ISF-rapport 

Rapport – 2021:9 Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete 
En granskning av arbetsgivares, Försäkringskassans och Arbetsmiljöverkets arbete med 
sjukskrivna personers plan för återgång i arbete 

 

Försäkringskassan       
 

Datum:          

Svar på ISF-rapport 2021:9 Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete 

Version 1,0 

Dnr 2020/001058 
 
  



 

 

 
 
2 (3) 

 

 Datum Vår beteckning 

 2020-12-20 2020/001058 

 

 
 

Sammanfattning 
Inspektionen för socialförsäkring (ISF) har på uppdrag av regeringen granskat reformen 
för förstärkt rehabilitering för återgång i arbete. Reformen trädde i kraft 1 juli 2018. ISF 
har granskat hur arbetsgivare, Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket har arbetat 
med sjukskrivna personers plan för återgång i arbete. ISF konstaterar att reformen inte 
har fungerat som det var tänkt. Slutsatserna i rapporten resulterar i tre 
rekommendationer till regeringen och en till Försäkringskassan. Försäkringskassan 
instämmer i ISF:s rekommendationer och bedömer att den rekommendation som riktas 
till oss omhändertas inom vårt pågående utvecklingsarbete.  
 

Försäkringskassans svar med anledning av rapportens 
rekommendationer 
Försäkringskassan har tagit del av ISF:s granskning av reformen för förstärkt 
rehabilitering och instämmer med de slutsatser som framkommer i rapporten. 

 

ISF:s rekommendationer till regeringen 

ISF rekommenderar regeringen  
- att ta fortsatta initiativ för att se till att arbetsgivare tar sitt rehabiliteringsansvar när 

en arbetstagare är sjukskriven.  
- att se över bidraget till arbetsgivare för att köpa arbetsplatsinriktat 

rehabiliteringsstöd, så att det på ett bättre sätt kan stödja de arbetsgivare som 
behöver köpa in kompetens som de själva inte har. 

- att utreda hur Försäkringskassans tillsynsansvar bör vara utformat, vad det bör 
omfatta och hur samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket kan 
utvecklas. 

 

ISF:s rekommendation till Försäkringskassan 

ISF rekommenderar till Försäkringskassan att utveckla arbetet med att följa upp och 
bedöma kvaliteten i de planer för återgång i arbete som myndigheten har tillgång till.  
 

Försäkringskassans svar 

Försäkringskassan instämmer med ISF:s rekommendationer. Rekommendationen till 
Försäkringskassan om att vi behöver utveckla arbetet med arbetsgivarnas planer är 
omhändertaget i vårt pågående utvecklingsarbete med att flytta fram positionerna inom 
samordningsuppdraget.  
 
Samtliga aktörer inom sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen behöver ta sitt 
ansvar för att sjukskrivna arbetstagare ska komma tillbaka till arbetet, och det behövs 
fortsatta initiativ inom området. Försäkringskassan har bjudit in de centrala aktörerna i 
sjukskrivningsprocessen till rundabordssamtal om samordningsuppdraget. Samtalen har 
utmynnat i gemensamma arbetsgrupper kring särskilt angelägna utvecklingsområden så 
som kunskapsuppbyggnad och metodutveckling, där aktörerna tillsammans ska bedriva 
utvecklingsarbete. 
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Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Nils Öberg i närvaro av 
ställföreträdande avdelningschef Martin Jonasson, rättschef Mikael Westberg och 
verksamhetsutvecklare Jenny Olsen, den senare som föredragande. 
 

Nils Öberg 
 
 

Jenny Olsen 
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