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Yttrande över promemorian Förslag om utökning av gruppen
som omfattas av särskilt högriskskydd avseende
sjuklönekostnader samt förslag om utökat antal dagar med
närståendepenning
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 16 mars 2009.
I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, samt Lennart Palm, Christina Ramberg och Leif Melin.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Anna Döös.

Regelrådets ställningstagande
Regelrådet avstyrker de föreslagna reglerna.
De föreslagna reglerna får konsekvenser för företag. Någon konsekvensutredning har inte upprättats
och förslagens konsekvenser är inte heller på annat sätt tillräckligt utredda.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Allmänt
Riktlinjer för Regeringskansliets arbete med konsekvensutredningar finns samlade i en
statssekreterarskrivelse och tillämpas från och med 15 juni 2008. Av skrivelsen framgår att
kostnadsmässiga och andra konsekvenser ska utredas när det inom Regeringskansliet tas fram förslag
till nya eller ändrade regler. Vidare uttalas att 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning bör tjäna som vägledning vid utarbetandet av
konsekvensutredningen.
Av första delen av promemorian, vilken behandlar särskilt högriskskydd, framgår att det är de
försäkrade som ansöker hos Försäkringskassan om sådant skydd men att det är arbetsgivaren som
måste vända sig till Försäkringskassan för att få ersättning för sina sjuklönekostnader. Förslaget innebär
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att även personer som har haft rätt till aktivitetsersättning ska omfattas av reglerna om särskilt
högriskskydd. Antalet personer i åldrarna 16-29 år som under ett år beviljats aktivitetsersättning (tidigare
förtidspension) på grund av psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning anges ha ökat från cirka 930 år
1990 till 5 000 år 2007. Förslaget kan därför komma att beröra ett relativt stort antal företag. Eftersom
företagens administrativa kostnader inte är belysta kan Regelrådet inte tillstyrka denna del av förslaget.
Promemorians andra del avser en ökning av antalet dagar med närståendepenning. Förslaget innebär
att antalet dagar ska utökas från 60 till 100 dagar per svårt sjuk person. Av promemorian framgår att
omkring 150 personer årligen kan antas använda maximalt antal dagar. Detta leder enligt Regelrådets
uppfattning inte bara till att antalet personer med närståendepenning ökas – varje svårt sjuk person kan
ju vårdas av flera anhöriga – utan också till en förlängning av anhörigas vårdtider. För företag som
anställer sådana anhöriga torde de administrativa kostnaderna för bl.a. planering av vikarier öka. Detta
förhållande har inte behandlats i promemorian,

Konsekvensutredningarna
Som framgår av det föregående medför de förslagna reglerna rörande särskilt högriskskydd enligt
Regelrådets uppfattning ökade administrativa kostnader för företagen. Den omständigheten att det står
företagen fritt att låta bli att ansöka om ersättning saknar betydelse i detta sammanhang. En
konsekvensutredning i enlighet med vad som föreskrivs i 6 och 7 §§ förordningen om
konsekvensutredning vid regelgivning hade därför bort upprättas.
Enhetliga regler avseende utbetalning av sjukpenning och ersättning för kostnader för sjuklön synes inte
ha utretts närmare. För att förenkla för företagen anser Regelrådet att alternativa lösningar till
promemorians förslag om ersättning för företagens kostnader för sjuklön bör utredas närmare.
De förslagna reglerna rörande en ökning av antalet dagar med närståendepenning kan enligt
Regelrådets uppfattning leda till ökade administrativa kostnader för företagen. Även dessa effekter
borde ha beskrivits i en konsekvensutredning.

Stig von Bahr

Anna Döös
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