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Yttrande över “Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro”
(DS 2004:16)
Ärendet
I december 2003 presenterade socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet en
gemensam avsiktsförklaring med titeln ”Ett hälsosammare arbetsliv”. Med utgångspunkt från avsiktsförklaringen har en arbetsgrupp med tjänstemän från Socialdepartementet, Finansdepartementet och Näringsdepartementet utarbetat en departementspromemoria, som innehåller ett antal förslag som föreslås träda i kraft den 1 januari
2005.
Stockholms läns landsting har beretts tillfälle att yttra sig över departementspromemorian ”Drivkrafter för minskad sjukfrånvaron” (DS 2004:16).
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att

överlämna detta tjänsteutlåtande som svar på remissen

Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen delar uppfattningen att det är angeläget att arbeta med åtgä rder för att
motverka ohälsa och minska sjukfrånvaron hos medarbetarna. Inom Stockholms Läns
Landsting har utarbetats en särskild ”Hälsoplan för 2003-2006 – ett stöd för arbetsmiljö och hälsoarbetet” för att stötta arbetet med hälsofrågorna inom förvaltningar
och bolag.
Det finns många oklarheter i departementspromemorian vilket medför att det är svårt
att göra en konsekvensanalys för landstinget, bl a finns inte förutsättningar för att
kunna göra tillförlitliga ekonomiska beräkningar.
Ökad tydlighet krävs när det gäller ansvarsfördelningen mellan arbetsgivare, försäkringskassan och den enskilde arbetstagaren. Förslaget kan leda till ökad selektion vid
anställning av arbetstagare genom att hårdare hälsokontroller kan komma att införas.
Det finns en uppenbar risk att arbetsgivaren sorterar bort arbetssökande med ett
oklart hälsotillstånd.

Bilaga
1.
Hälsoplan för Stockholms läns landsting
2.
Hälsobokslut för Stockholms läns landsting
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Följande delar kommenteras särskilt:
§

Samverkan med försäkringskassan

Försäkringskassan får en kraftigt utökad roll och det ställs stora krav på smidiga och
snabba rutiner för att få en väl fungerande samverkan i rehabiliteringsfrågorna.
Inom Stockholm läns landsting har genomförts ett projekt ”Rehabiliteringsgarantin” i
samarbete med försäkringskassan i Stockholms län. Projektet visar på nödvändigheten av ett nära samarbete mellan försäkringskassan och arbetsgivare samt att ändamålsenliga rutiner utarbetas.
Enligt förslaget ska försäkringskassorna tillföras resurser för att klara sitt åtagande.
Det är tveksamt om tidpunkten för ikraftträdandet 1 januari 2005 är rimlig. Det krävs
troligen längre tid för att skapa en effektiv rehabiliteringsorganisation.
§

Ekonomiska konsekvenser

Det finns många oklarheter i utredningen som försvårar en nödvändig konsekvensanalys för landstinget. Avgörande för om förslaget innebär en totalt ökad kostnad för
landstinget eller ej avgörs av relationen mellan hur mycket arbetsgivaren skall betala
av arbetstagarens sjukpenning och av hur mycket arbetsgivaravgiften sänks.
Enligt beräkningar som landstinget gjort avseende de ekonomiska konsekvenserna
kommer sjukfrånvarokostnaden utifrån dagens sjukfrånvarosituation och gällande
kollektivavtal att öka med c:a 30 miljoner kronor. Därutöver tillkommer arbetsgivarens kostnader för extra administration samt kostnader för ändring av datasystem m
m. Dessa kostnader är svåra att beräkna i dagsläget.
§

Övriga synpunkter

Allmänt kan konstateras att departementspromemorian är ensidigt inriktad på arbetsgivarens ansvar, vilket inte är rimligt då orsakerna till arbetstagares sjukfrånvaro inte
enbart är kopplade till arbetslivet.
Ett omfattande och långsiktigt arbete pågår inom Stockholms läns landsting både på
individ- och övergripande nivå med målet att minska ohälsan hos arbetstagarna. Ett
sådant exempel är Hälsobokslut 2003, som biläggs.
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Stockholms läns landstings uppfattning är att det redan idag finns tillräckligt starka
drivkrafter för att aktivt arbeta med sjukfrånvaron hos arbetstagarna.
Med hänvisning till ovan angivna synpunkter avvisar Stockholms läns landsting förslaget i enlighet med Departementpromemorian ”Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro”.
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