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Försämra inte tryggheten i sjukförsäkringen!

Den borgerliga regeringen planerar att genomföra stora försämringar i sjukförsäkringen. I början 
av juni kommer du som ledamot av Sveriges Riksdag att ta ställning till regeringens förslag som 
bland annat innebär att:

• Sjuka riskerar i praktiken att få sin sjukpenning indragen redan efter 6 månader utan att någon 
form av rehabilitering prövats. Sjuka kommer att göras arbetslösa. 

• Sjukpenning ska bara beviljas i undantagsfall efter 12 månaders sjukskrivning. Utom i ett fåtal 
fall ska ingen hänsyn tas till hur allvarlig sjukdomen är eller om en helt ny diagnos finns.

• Passiva arbetsgivare kommer att enkelt kunna kringgå arbetsmiljölagen och lagstadgade skyldig-
heter till arbetsanpassning och rehabilitering, eftersom Försäkringskassan inte ska kontrollera 
sanningshalten i arbetsgivarutlåtanden om möjligheterna till återgång.

• Tiotusentals långtidssjukskrivna kommer redan från och med den 1 juli att få sin ersättning 
sänkt från 80 procent till 75 procent. De flesta har inte haft tillgång till rehabiliteringsåtgärder 
eller annan hjälp för att komma tillbaka.

Från fackligt håll kan vi inte acceptera att regeringen jagar ut sjuka från sjukförsäkringen och 
från arbetsplatsen till arbetslöshet, utan att de fått en reell chans att komma tillbaka.

Sjuka blir inte friska av hårdare regler eller sänkt ersättning. Vi tycker inte att man  ska behöva 
förlora sitt arbete och gå från hus och hem om man blir sjuk!

Vi vänder oss till dig som riksdagsledamot med en förhoppning om att du ska inse vilka oer-
hörda konsekvenser regeringens förslag får för alla i yrkesverksam ålder – sjuka som friska. Vi 
hoppas att du ska visa civilkurage nog att rösta nej den 4 juni. 

Som ledamot av Sveriges riksdag har du ansvar för att medborgarna inte far illa i livets olika 
skeenden och du har makt att påverka utformningen av den gemensamma välfärden.

Vi förväntar oss att du lyssnar och är modig nog att ta till dig av den samstämmiga och mas-
siva kritik som hörs inte bara från oss utan även från andra håll. Det handlar om att inte lämna 
den som är sjuk i sticket. 

Vi tycker att det finns stora brister i sjukförsäkringen idag och därför kräver vi en parlamen-
tarisk utredning så att vi får en bred uppgörelse mellan alla riksdagspartier. Arbetsmarknadens 
parter ska självklart vara med, liksom experter. Vi kräver en trygg, rättvis och rättssäker sjukför-
säkring. Regeringens förslag uppfyller inte ett enda av dessa krav.

Vi kräver att riksdagen säger nej till regeringens hetsjakt på den som är sjuk. 
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