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Remissvar: Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen,
Ds 2016:5
Svenska Psykiatriska Föreningen tackar för möjligheten att yttra sig över rubricerade remiss.
SPF bifaller alla ändringar som arbetsgruppen förslår.
Arbetsgruppen har i hög grad tagit hänsyn till Riksrevisionens granskning om systemet med
aktivitetsersättning är effektivt gällande att aktivera unga med långvarigt nedsatt arbetsförmåga.
Resultatet av granskningen har redovisats i rapporten Aktivitetsersättning – En ersättning utan
aktivitet? (RIR 2015:7). Den övergripande slutsatsen som Riksrevisionen drar av sin granskning är att
syftet med aktivitetsersättningen inte uppnås och att ersättningen inte lever upp till målet om ett aktivt
förhållningssätt för unga med nedsatt arbetsförmåga.
Arbetsgruppen har arbetat fram förslag till en rad av ändringar med syftet att göra aktivitetsersättningen till ett mer effektivt verktyg att hjälpa unga med funktionsnedsättningar komma närmare
arbetsmarknaden eller studier.
Riksrevisionen bedömer att det saknas ekonomiska incitament för unga med aktivitetsersättning att
lämna ersättningen för studier. I granskningen anges att många i gruppen har en problematik som
hindrar studier på heltid. Om dessa personer skulle välja att studera på deltid försvinner rätten till
aktivitetsersättning. Risken finns att personer av denna anledning avstår från att studera, vilket, enligt
Riksrevisionens bedömning, skapar en inlåsningseffekt i systemet med aktivitetsersättning.
Riksrevisionen anser att regeringen bör se över möjligheten att stärka de ekonomiska incitamenten att
gå vidare från aktivitetsersättning till studier och arbete.
SPF bifaller Arbetsgruppens förslag på att i skäliga fall hel sjukersättning kan få lämnas från och med
juli det år då den försäkrade fyller 19 år för att det skapar ökad trygghet för individer som sannolikt
aldrig kommer uppnå en arbetsförmåga och ger möjligheten att renodla så att förmånen uteslutande
omfattar de som har potential att utveckla arbetsförmåga eller endast har en partiellt nedsatt
arbetsförmåga, vilket underlättar att arbeta mer aktivt med ärendena.
SPF bifaller även Arbetsgruppens förslag av en prövotid för studier med bibehållen aktivitetsersättning, samordning med vilande ersättning samt förslaget om ökad trygghet vid vilande
sjukersättning.
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