
Ingen blir utförsäkrad 

 
Sverige är ett av världens friskaste länder men har ändå den mest sjukskrivna befolkningen. 
Till årsskiftet kommer Arbetsförmedlingen att starta tre månaders specialutformade 
introduktionsprogram till dem som varit sjukskrivna under lång tid. Därefter erbjuds hela 
palletten av åtgärder så som lönebidrag, utbildning och subventionerade anställningar. Två 
tredjedelar av de långtidssjukskrivna önskar gå tillbaks till någon form av arbete. 
 
90-talet präglades av att samhället skapade breda vägar ut till ett permanent utanförskap. 
Socialdemokraterna har nyligen erkänt att deras politik varit alltför passiv under deras 12 år 
vid makten då över 500 000 människor förtidspensionerades automatiskt ut i permanent 
utanförskap - utan några vägar tillbaks. Tragedin blev än större när det visade sig att många 
var unga och med rätt rehabilitering skulle kunna hittat ett lämpligt arbete, en livskris i unga 
år ledde till utanförskap resten av livet. Allians för Sverige gick till val på att stoppa 
utvecklingen och i våras blev det möjligt för de med förtidspension att jobba utan att riskera 
sin rätt till ersättning.  
 
Nu går vi vidare. Debatten går het och i media rapporteras om ”utförsäkring” när det i själva 
verket handlar om en omförsäkring. Man kan under introduktionen bland annat få stöd av 
arbetsterapeuter, psykologer, sjukgymnaster och socialkonsulenter. För somliga, men inte 
alla, handlar det om att hitta ett nytt arbete och/eller nya arbetsuppgifter på arbetsmarknaden, 
exempelvis med lönebidrag eller nyfriskjobb. Under tiden som en person deltar i introduktion 
och andra program utbetalas aktivitetsstöd, på vanligt sätt. Det kommer även att gälla den som 
får tjänstledigt från sin anställning för att delta i ett program. De som under lång tid inte 
deltagit i arbetsmarkanden kommer att få del av utbildning, rehabilitering och stöd. Från 
passiv sjukskrivning till aktiva insatser.  
 
Totalt avsätter regeringen 17 miljarder kronor för introduktionsprogrammet och redan nu 
uppges uppemot två tredjedelar av deltagarna kunna hitta möjligheter till arbete, men vi 
förväntar oss inte att alla ska kunna gå tillbaks till arbete. Däremot innebär detta en bättre 
tillvaro för tusentals människor samtidigt som de som behöver har fortsatta möjligheter till 
sjukersättning.  
 
För att underlätta övergången från sjukförsäkring till arbetslöshetsförsäkring har det införts 
möjligheter att snabbt upparbeta full ersättning från A-kassorna. Att Arbetsförmedlingen tar 
över vid rehabilitering är däremot ingen nyhet, det har varit den myndighetens uppgift under 
många år och det är också där kunskapen om arbetsmarknaden är som störst.  
 
Samtidigt finns det de som inte klarar att arbeta på grund av mycket svår sjukdom, och 
självklart ska inte heller dessa prövas mot arbetsmarknaden. Alliansregeringen är öppen för 
att rätta till regelverken så att de kan tillämpas på ett bra sätt.  
 
Efter ett förlorat årtionde där Socialdemokraterna förpassat människor till passivitet försöker 
vi nu vända trenden. Vår idé är aktiva åtgärder. 
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