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En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet 

(SOU 2021:69), S2021/05920 

Pensionsmyndigheten instämmer i förslagen.    

Pensionsmyndigheten har lämnat remissyttrande över promemorian Stärkt trygghet vid 

långvarigt nedsatt arbetsförmåga, S2021/07176. I det remissvaret yttrar sig 

Pensionsmyndigheten över förslaget om sjukersättning till äldre i förvärvsarbetande 

ålder. Myndigheten lämnar därutöver följande synpunkter.  

Allmänna synpunkter 

I Sverige liksom i de flesta länder ökar medellivslängden med en åldrande befolkning 

som följd. Om inriktningen är att underlätta och ge drivkrafter till förlängt arbetsliv för 

att inte färre ska försörja allt fler personer kan förslaget ses märkligt eftersom 

förslagen underlättar för att få sjukersättning. Alternativet för dessa personer är dock 

inte i första hand återgång till arbete och strider därmed inte direkt mot 

arbetslinjen. Den ökade möjligheten för äldre att få sjukersättning bör därmed ses som 

komplement till åtgärder för ett hälsosamt arbetsliv, och inte ett alternativ. De skäl 

som anförs att öka möjligheten för äldre att få sjukersättning bedömer 

Pensionsmyndigheten som rimliga varför vi instämmer i förslaget. 

Effekten för den enskildes pension av lättnaden i kraven för att få sjukersättning och 

som får beror bland annat på vilken inkomst personen hade haft om reglerna inte 

ändrats. Om alternativet hade varit att arbeta full omfattning kan lättnaden i reglerna 

för att få aktivitets- och sjukersättning innebära för den enskilde lägre framtida 

inkomstgrundad pension. Den ekonomiska effekten för den enskilde – och samhället – 

är dessutom beroende av om personen med eller utan regelförändringar hade, har rätt 

till grundskydd i form av garantipension, bostadstillägg till pensionärer samt 

äldreförsörjningsstöd. Pensionsmyndigheten saknar en analys av riskerna för att 

lättnaden i sjukersättningsreglerna leder till totalt sett negativa ekonomiska 

konsekvenser för de som genom regelförändringen kommer att få sjukersättning. 

Konsekvenser för det allmänna pensionssystemet 

I betänkandet redovisas hur många personer som berörs av förslaget och dess 

finansiella effekter för individ och offentlig sektor, det vill säga för hushållen, staten 

och kommunerna. Eventuella effekter på ålderspensionssystemet särredovisas inte. 

Pensionsmyndigheten bedömer att effekterna för pensionssystemet initialt är 

marginellt och att den statliga avgiften på den inkomstrelaterade aktivitets- och 

sjukersättningen till pensionssystemet ökar med 40 miljoner kronor. I sammanhanget 

är det en marginell ökning av avgifterna, cirka 0,1 promille. Utredningen uppskattar 

att ytterligare omkring 150 000 personer får sjukersättning om 20 år. Det innebär att 

nästan 60 procent fler personer än idag får aktivitets- eller sjukersättning. Om anslaget 

ökar i samma omfattning innebär det ökade statliga utgifter med drygt 17 mdkr 

(uttryckt i dagens priser).     
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Konsekvenser för Pensionsmyndighetens administration 

I promemorian berörs inte konsekvenser för Pensionsmyndighetens administration. 

Effekterna på administrationen bedöms vara så måttliga att det inte finns anledning att 

beskriva dem. 

 

 

 

  

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Daniel Barr efter föredragning av 

analytiker Tommy Lowén. I beredningen av ärendet har jurist Anna Kers, 

verksamhetsutvecklare Elisabeth Stenberg och verksamhetsutvecklare Kristin 

Paulsson deltagit. I den slutliga handläggningen har avdelningschef Ole Settergren 

deltagit.   
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