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Framtida frågor
1.
2.
3.
4.

tydligare spelregler
arbetsgivaransvar
förtidspensionering bland unga
ersättningsvilkor i angränsande system
Kommenterar 1-3 + kvinnors
sjukfrånvaro

Framtida frågor
1.

”En parlamentarisk utredning om sjukförsäkringens utformning
hade dessutom gett tydligare spelregler och en förutsägbarhet
som sträcker sig längre än till nästa val”
–

Taket i försäkringen är ganska lågt. Kan vi egentligen prata om en
försäkring eller ska vi mer se den som en grundtrygghet?

–

”Reformerna är väl motiverade och har en potential för att skapa en
ekonomiskt hållbar försäkring som balanserar ekonomisk trygghet
med drivkrafter för arbete”
i.
ii.
iii.

Finansiering sker via statsbudgeten. Kan vi egentligen prata om en
ekonomiskt hållbar försäkring?
Är inte problemet i nuvarande försäkring att FK måste detaljstyras?
Hur kan målstyrning av FK formuleras?
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2.

I sektion 5.1 efterlyser ni mer forskning och utredning
om att ge mer ansvar åt arbetsgivarna.
a)

Behövs detta verkligen? Är inte detta system med 14
dagarnas sjuklön i försäkringen och sedan inget
kostnadsansvar incitamentsoriktigt och orättvist och något som
borde förändras omedelbart?

b)

Vad finns det för skäl för att behålla sjuklöneperioden?

c)

Finns det några incitament för en arbetsgivare att försöka få
tillbaka en långtidssjukskriven person när en vikare som
fungerar väl har anställts?
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3. Bland de allra yngsta (16-25 år) ökar andelen med psykiska
diagnoser mycket och också arbetslösheten. Detta är ett fenomen i
hela västvärlden.
Frågan är om arbetslöshet i sig skapar mentala hälsoproblem eller om
det är så att de mentala hälsoproblem ökar och som en följd så ökar
arbetslösheten.
Bra studier som tyder på att arbetslöshet/inaktivitet skapar
hälsoproblem.
Æ undvika arbetslöshet/inaktivitet bland de yngre.
Hur skapas arbete för dem? Eller är det som ni ”säger” att efterfrågan
för dessa ungdomar finns, men att de behöver ett avslutningsbetyg?
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• Kvinnors sjukfrånvaro är mycket högre än
männens.
– Här har regeringen satsat 90 miljoner kronor
för forskning.
– Tror ni att staten kommer att få tillbaka dessa
90 m kr i form av minskad kvinnlig
sjukfrånvaro?

