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Tidpunkt för slutredovisning av utvärdering av steglös avräkning
vid sjukersättning
Regeringens beslut

Regeringen beslutar att Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) ska
redovisa utvärderingen av steglös avräkning vid sjukersättning senast
den 25 maj 2018.
Ärendet

Den som har fått beslut om sjukersättning före den 1 juli 2008 har sedan den
1 januari 2009 (prop. 2007/08:124) möjlighet att förvärvsarbeta utan att det
påverkar rätten till ersättning och utan att rätten till sjukersättning omprövas.
Man måste ansöka om detta innan man börjar arbeta. Det är inkomstens
storlek som avgör om och i så fall hur mycket sjukersättningen ska minskas,
men det finns ett fribelopp. Det innebär att man får ha en viss inkomst
innan sjukersättningen minskas. Det finns en beräkningsmodell för
minskningen och den kallas steglös avräkning.
ISF ska enligt sitt regleringsbrev för 2017 utvärdera steglös avräkning för
vissa försäkrade kvinnor och män som uppbär sjukersättning. En plan för
genomförande av uppdraget ska utarbetas i samråd med Socialdepartementet
och redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 juni
2017. När planen är framtagen beslutar regeringen om tidpunkt för
slutredovisningen.
ISF redovisade den 23 maj 2017 en plan för utvärdering av steglös avräkning
vid sjukersättning. Utvärderingens syfte är att undersöka hur arbetsutbudet
för gruppen som omfattas av steglös avräkning har utvecklats under åren
2000–2015. Utvärderingen syftar även till att undersöka om utformningen av
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reglerna är ändamålsenlig, vilka åtgärder Försäkringskassan vidtar i
handläggningen och vilken information Försäkringskassan ger till de kvinnor
och män som har eller har rätt att ansöka om steglös avräkning. ISF föreslår
att granskningen överlämnas senast den 25 maj 2018.
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