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Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF) och deras familjer. Vi företräder personer med egna 

funktionsnedsättningar, anhöriga och personal som möter våra grupper inom t.ex. skola, vård, 

socialtjänst, arbetsförmedling och försäkringskassa. Bland våra medlemmar finns personer med 

ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, Språkstörning samt personer med nedsatt 

förmåga att läsa, skriva och räkna. 

 

NPF innebär svårigheter som beror på hur hjärnan fungerar. Orsaken är biologisk och har 

ingenting med uppfostran eller intelligens att göra. Funktionsnedsättningen syns inte utanpå, men 

påverkar personens beteende. Det är vanligt att personer med NPF har svårt med reglering av 

uppmärksamhet, impulskontroll och aktivitetsnivå, samspelet med andra människor samt 

inlärning och minne. Arten och graden av svårigheter varierar. När svårigheterna blir så stora att 

de kraftigt påverkar individens utveckling och möjligheter att fungera i samhället, blir de en 

funktionsnedsättning. Dock är det viktigt att veta att många personer som har stora 

svårigheter, med rätt stöd och anpassningar har goda förutsättningar att klara ett arbete 

alldeles utmärkt.   

 

Inledning 
Att skapa bättre möjligheter för unga med funktionsnedsättning eller sjukdom att komma i arbete 

är mycket angeläget. Idag är det många unga vuxna med NPF som vill arbeta, men som av olika 

orsaker inte får chansen eller som inte får rätt förutsättningar, vilket leder till svårigheter att få 

eller behålla ett arbete. Enligt SCB:s rapport Situationen på arbetsmarknaden för personer med 

funktionsnedsättning 2014 hade endast 37 procent av personer med NPF som medför nedsatt 

arbetsförmåga en sysselsättning. Det är ett slöseri med såväl mänskliga som ekonomiska resurser. 

Attention ser därför positivt på stora delar av utredningens förslag, som vi ser som ett steg i rätt 

riktning. Dock är det som föreslås inte tillräckligt. Mycket mer måste till för att skapa bättre 

förutsättningar för personer med NPF. 

 
Ur Riksförbundet Attentions synvinkel har utredningen tagit sig an väldigt viktiga frågor. Vi har 

tagit del av betänkandet och vill framföra följande synpunkter.  

 

4.1 Hel sjukersättning införs från 19 års ålder 

Attention ser positivt på att tryggheten ökar för personer med de allra mest omfattande 

funktionsnedsättningarna, men vill framhålla betydelsen av att säkra funktionsprognoser måste 

göras. Beslut om hel sjukersättning vid 19 års ålder måste ske på ett rättssäkert sätt och träffa den 

målgrupp som avses, dvs. personer som har mycket omfattande och livslånga 
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funktionsnedsättningar. Det kräver goda och relevanta kunskaper om funktionsnedsättningar och 

olika diagnoser hos Försäkringskassan. Attention ser behov av tydliga kriterier och riktlinjer vid 

tillämpning av en sådan bestämmelse, så att inte människor som på sikt skulle kunna arbeta, 

fråntas framtida möjligheter till arbete och egen försörjning. Med dagens garantinivåer i 

socialförsäkringen är det ofrånkomligt att sjukersättning vid 19 års ålder kommer att leda till 

livslång fattigdom och i beroende av anhörigas stöd. Vi ser ett klart behov av att garantinivån i 

socialförsäkringen höjs.  

Oavsett förslaget ovan ser vi behov av att garantinivån höjs. Det är inte acceptabelt att personer 

som inte kan arbeta på grund av sin funktionsnedsättning måste leva på små ekonomiska 
marginaler. Det bidrar till ökad psykisk ohälsa. 

5.1. En prövotid för studier med bibehållen aktivitetsersättning 

Att våga ta steget att börja studera kan vara ett avgörande steg på väg mot ett mer aktivt liv och ett 

arbete. Attention anser därför att förslaget om möjlighet att under sex månader behålla 

aktivitetsersättning i samband med studier är ett steg i rätt riktning, men bedömer att det inte är 

tillräckligt för att hjälpa alla. För personer med NPF som under lång tid varit utan både studier och 

arbete kan en prövotid om sex månader vara en alltför kort tid. Det kan exempelvis ta tid innan 

man lyckas få till rätt stöd från högskolan för att man ska klara av studierna. Att tvingas fatta ett 

så viktigt beslut efter en så relativt kort tid, kan också skapa en negativ stress för personer som 

redan är känsliga för stress. Attention ser en risk med att detta i grunden goda och konstruktiva 

förslag, istället riskerar att leda till förlorade resurser när studier påbörjas och avslutas, kanske på 

ett negativt sätt med liten eller ingen förhoppning om att studierna ska kunna återupptas. Den 

kostnad som det kan innebära att utöka prövotiden är försumbar i jämförelse med de 

samhällsvinster det ger om fler än idag till slut klarar av sina studier. Vi anser därför att 

prövotiden borde vara längre, eller åtminstone att en individuell prövning om en individ bör få 
fortsätta med aktivitetsersättningen ett tag till ska kunna vara möjlig.  

För att förslaget ska bli lyckosamt är det också viktigt att Försäkringskassan kopplas ihop med det 

stöd som redan idag kan ges personer med funktionsnedsättning inom ramen för 

högskolan/universitetet. För att studerande med NPF ska kunna skapa sig goda erfarenheter av 

högskolestudier kan olika typer av stöd behövas, exempelvis förlängd skrivtid, att få del av 

uppläst text, anpassad plats, anteckningshjälp samt hjälpmedel av olika slag. Sådana anpassningar 

ska redan från början vara ordentligt förberedda och inte få stjäla kraft och energi i onödan. Det 

ligger både i den enskilda individens och i samhällets intresse att denna prövotid ska vara så bra 
som möjligt.  

Många personer med NPF klarar inte av att studera heltid, utan kommer att behöva välja att 

studera på halvtid. För dessa personer blir då denna tidsperiod ännu kortare. Det kan också ta tid 

innan man kommer in i studierna och har funnit sig i en ny miljö. Att studera kan också innebära 

stora kostnader förknippade med inköp av kurslitteratur med mera. Det är viktigt att man vågar 
investera i dessa inköp.  

Vill man på allvar ge personer med NPF större möjligheter att prova på och lyckas med studier 

vid högskolan, bör prövotiden vara åtminstone ett år. Då finns förhoppningsvis anpassningar och 

annat stöd på plats och man har haft en chans att utvärdera hur alltsammans har fungerat och om 

man vill eller klarar av att gå vidare med sina studier. Attention anser vidare att studier vid 

högskola/universitet måste kunna räknas som sådana aktiverande och rehabiliterande insatser som 

en person med aktivitetsersättning kan ha under den tid som hen uppbär aktivitetsersättning. Det 
skulle bidra till att fler får meningsfulla aktiviteter som för dem närmare arbetsmarknaden. 

Enligt förslaget ska varje månad med prövotid för studier som påbörjas anses förbrukad. Detta 

kan i praktiken innebära att prövotiden snarare kan handla om färre månader än sex beroende på 

hur kurserna ligger, vilket man inte kan påverka. Attention vänder sig emot det. Vi ställer oss 



 

oförstående inför hur man har resonerat kring detta. Vill man erbjuda en prövotid om sex 

månader, måste den också i realiteten faktiskt kunna bli sex månader av aktiva studier. Till 

exempel kan man räkna på antalet dagar på registrerad kurs. Det vore också önskvärt med ett 

system där man kan logga in sig och se hur många dagar som finns kvar för studier. 

 

För att få studera med bibehållen aktivitetsersättning ska personen enligt förslaget först göra en 

ansökan om det hos Försäkringskassan och få den beviljad. Attention anser att det bör vara 

tillräckligt att en anmälan görs till Försäkringskassan om studier inleds, och att individen inte 
behöver avvakta Försäkringskassans handläggning och beslut.  

6. Förslag om större trygghet vid vilande sjukersättning 

Attention ser positivt på förslaget som innebär att en person som haft sjukersättning under minst 

ett år och prövar att arbeta med vilande sjukersättning ska kunna få ett belopp motsvarande 25 

procent av sjukersättningen under en period om 24 månader, istället för 12 månader. Förslaget 

innebär att bestämmelserna harmonierar med de som gäller för personer med aktivitetsersättning.  

 

För många personer med NPF är det emellertid svårt att gå från eventuell hel sjukersättning till att 

klara av att ersätta 75 procent av den inkomsten med en arbetsinkomst. Attention anser att den 

som provar på att arbeta bör garanteras minst samma ersättningsnivå som tidigare beviljats. 

Om inkomsten är lägre än den tidigare beviljade nivån bör den kompletteras med 

sjukersättningen upp till minst samma ersättningsnivå som betalats ut innan personen började 

arbeta. Detta för att på riktigt skapa ökad trygghet och bidra till att fler kan våga ta steget att 

pröva på att arbeta samt ha möjlighet till att stegvis trappa upp sin arbetsomfattning. Detta 

ökar också chanserna för en långsiktig återgång, eller ingång, till arbetsmarknaden. 

 

Möjligheten att få 25 procent av ersättningen utbetalad under denna period och samtidigt 

garanteras en lägsta nivå av inkomst på samma nivå som tidigare beviljats utgör också ett 

ekonomiskt incitament att ta steget att pröva på att arbeta. En sådan delersättning utgör ofta 

små summor som bör kunna vara försumbara i relation till de samhällsvinster det kan utgöra 

att personen i framtiden, helt eller delvis, kan försörja sig på en egen inkomst.  

 
7. Förslag om förenkling av förnyad utredning 

Attention ser positivt på förslaget att Försäkringskassan i större utsträckning ska kunna 

behovsanpassa uppföljningen av arbetsförmågan hos personer som har fått sjukersättning, och att 

en djuplodande uppföljning inte görs om det inte behövs. Däremot är det viktigt att det finns en 

kontakt från Försäkringskassan gällande samordning och rehabiliterande och aktiverande insatser 
samt eventuella behov av ökad ersättning, så att stöd som behövs inte uteblir. 

Vi erfar från våra medlemmar att Försäkringskassans samordningsansvar ofta inte fungerar. 

Många upplever att man lämnas vind för våg och inte får det stöd som man skulle behöva 
gällande såväl samordning som rehabiliterande som aktiverande insatser.  

Attentions övriga synpunkter 

Under 2015 publicerades Riksrevisionens rapport Aktivitetsersättning – en ersättning utan 

aktivitet? (RIR 2015:7). Den granskningen visar att syftet med aktivitetsersättningen inte uppnås, 

att behovet av insatser för gruppen med aktivitetsersättning inte motsvaras av det utbud av insatser 

som tillgodoses. Riksrevisionen bedömer vidare att regeringen varit alltför passiv i sin styrning i 
denna fråga samt att det finns problem med samordning mellan de olika aktörerna. 

Attention ser att fler åtgärder än de i denna promemoria föreslagna måste till för att skapa bättre 
möjligheter för unga med NPF att komma i arbete.  



 

Möjligheterna att studera på deltid behöver förbättras. Eftersom många i den grupp som erhåller 

aktivitetsersättning, däribland personer med NPF, har en sådan problematik som gör det svårt eller 

helt omöjliggör studier på heltid, saknar vi i promemorian ett förslag som möjliggör 

halvtidsstudier utan att rätten till aktivitetsersättning försvinner helt. Det är en stor brist idag att 

personer som skulle kunna ha förmåga att studera på deltid, inte ges möjlighet att också få behålla 

aktivitetsersättningen på deltid. Detta är en av inlåsningseffekterna som Riksrevisionen lyft i sin 

rapport och efterfrågat ändring av. 

Vi saknar förslag som råder bot på en annan inlåsningseffekt som Riksrevisionen tagit upp i 

nämnd rapport, dvs. att personer med aktivitetsersättning och bostadstillägg kan förlora en 

fjärdedel av sin nettoinkomst om hen skriver in sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. 

Insatser för denna grupp bör självklart uppmuntra till arbetssökande och inte tvärtom. 

Svårigheterna att få ett arbete för en person med NPF och nedsatt arbetsförmåga är tillräckliga 

svåra och det är lätt att brytas ned i sitt arbetssökande eller i ett passivt tillstånd. I synnerhet då 

behövs det regler som underlättar vägen mot ett arbete och inte bestämmelser som fungerar 

tvärtom.  

 

Vi saknar vidare förslag som ger personer med aktivitets- och sjukersättning möjligheter att 

engagera sig ideellt utan rädsla för att få sin ersättning eller delar av den indragen. Ideellt 

engagemang, såsom exempelvis föreningsarbete, bör betraktas som rehabiliterande aktiviteter. 

Föreningsarbete kan göra att man kommer in i ett socialt sammanhang och känner sig delaktig, 

vilket är extra viktigt för personer som saknar arbete/sysselsättning. Det kan också ge andra 

värdefulla erfarenheter som för människor närmare arbetsmarknaden. Att uppleva sig förhindrad 

att engagera sig ideellt och på så sätt begränsas i sina möjligheter att påverka i samhällsfrågor, blir 

också ett demokratiproblem. Ett ideellt engagemang bör inte jämföras med ett vanligt arbete. Man 

kan själv avgöra omfattningen av sitt engagemang och styra det i förhållande till sina egna 

begränsningar eller svårigheter.  

 

Intressant i sammanhanget är att Myndigheten för delaktighet just nu arbetar med ett 

regeringsuppdrag som handlar om att undersöka den demokratiska delaktigheten mellan valen 

bland personer med psykisk funktionsnedsättning.1  

 

Attention anser att vi måste bryta med bestämmelser som leder till passivitet för människor och i 

stället styra in på vad som skapar återhämtning, delaktighet och ger mening för individen.  

 

Vi saknar också förslag som säkerställer att unga med aktivitetsersättning erbjuds aktiviteter och 

rehabilitering som för dem närmare arbetsmarknaden. Av Riksrevisionens granskning framgår att 

de personer som i första hand får hjälp och stöd är de som själva hör av sig till sin handläggare vid 

Försäkringskassan. Vi efterlyser aktiverande åtgärder riktade till den grupp som har det svårast. 

Många med NPF har just svårigheter med den exekutiva förmågan vilket kan innebär svårigheter 

att ta initiativ och få saker genomförda.  

 

Vidare efterlyser vi förslag som säkerställer god samordning mellan de viktiga myndigheterna 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunen och vården. Att våra system inte fungerar 

samordnat och ändamålsenligt drabbar våra unga som med bättre stöd och hjälp skulle kunna hitta 

vägar ut i studier och arbete.  

 

 

                                                 
1 Se länk till regeringsuppdraget: http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2015/12/uppdrag-till-myndigheten-

for-delaktighet-att-genomfora-en-undersokning-av-den-demokratiska-delaktigheten-mellan-valen-bland-

personer-med-psykisk-funktionsnedsattning/ 
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