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Tid för utveckling – Delbetänkande av 

utredningen för hållbart arbetsliv över tid 

(SOU 2018:24) 

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har granskat utredningens förslag 

med utgångspunkt i hur de bedöms påverka rättssäkerheten och 

effektiviteten inom socialförsäkringsområdet. ISF begränsar därför sina 

synpunkter till de förslag som skulle få konsekvenser för socialförsäkringen. 

5.3.3 Slutsatser och förslag 

ISF tillstyrker förslaget att Myndigheten för arbetsmiljökunskap får i uppdrag 

att sammanställa kunskap om hur arbetstidsmodeller påverkar arbetsmiljön 

och arbetstagarnas hälsa.  

6.8.2 Utredningens summerande kommentarer och 
förslag 

ISF tillstyrker förslaget att myndigheten får i uppdrag att göra en analys av 

kostnaderna avseende stressrelaterad sjukfrånvaro. 

8.7.1 Rätt till deltidsarbete för föräldrar till barn 
med funktionsnedsättning som fyllt åtta år 

ISF ser positivt på delegationens bedömning att stödja det förslag om 

utökad rätt till arbetstidsförkortning för vissa föräldrar och som 

presenterats i departementspromemorian Reformerade stöd till barn och 

vuxna med funktionsnedsättning (Ds 2015:58). 

12.10 Ersättning till den utvecklingslediga 

ISF tillstyrker att kortare fall av sjukdom hanteras på motsvarande sätt 

som inom ramen för deltagande i arbetsmarknadspolitiskt program. I övrigt 

har ISF inga synpunkter avseende detta förslag. 
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12.11 Kontroll och återkrav 

ISF tillstyrker att den utvecklingsledigas SGI skyddas under hela 

utvecklingsledigheten. 

12.14 Införande och utvärdering av modellen 

ISF tillstyrker att införandet införs succesivt i syfte om att möjliggöra 

utvärdering för att dess effekter ska kunna utvärderas. Ett stegvis 

införande av reformen medför förutsättningar för att kunna utvärdera 

effekter även inom socialförsäkringen. 

Övriga förslag och bedömningar 

ISF har i övrigt inga synpunkter på förslagen och bedömningarna i 

delbetänkandet. 

 

Detta yttrande har beslutats av tf generaldirektör Catarina Eklundh 

Ahlgren. Kristian Persson Kern har varit föredragande. Vid den slutliga 

handläggningen har HR-ansvariga Angela Berthelsen, enhetscheferna Ola 

Leijon, Dan Ljungberg samt administrativa chefen Marie Seijboldt deltagit. 

Catarina Eklundh Ahlgren 

Tf generaldirektör Kristian Persson Kern 

 Utredare 

 


