
Svar till ”Sjuk arbetssökande”  

 

Det är viktigt att vi har en debatt med högt i tak där vi lyssnar in varandras ståndpunkter. Jag kan inte 

uttala mig om signaturen ”Sjuk arbetssökande” fall men det är allvarligt när olika myndigheter drar 

helt olika slutsatser trots samma underlag, det handlar precis som ”Sjuk arbetssökande” påpekar om 

människor av kött och blod. Tyvärr återstår det en del att göra innan myndigheterna är anpassade 

efter enskildas behov och förutsättningar. Det är ett arbete som är ständigt pågående. Självklart är 

det däremot ingen ursäkt för när enskilda hamnar i kläm då olika myndigheter inte kan komma 

överens. Att därifrån ta steget till att kalla mig lögnare tar jag allvarligt på. Det är ett grovt påstående.  

 

”Sjuk arbetssökande” refererar till en riksdagsdebatt där Veronica Palm (S) inte kunde redovisa vart i 

socialdemokraternas budgetmotion som extra pengar till sjukskrivna finns. Eftersom de säger sig vara 

motståndare till Alliansens förslag måste de kunna redovisa vart de avsatt omkring 3 miljarder kronor 

extra, utöver Alliansregeringens 17 miljarder över tre år. Poängen är att socialdemokraterna inte har 

gjort detta, antingen på grund av slarv eller för att de inte tycker att det behövs. Men istället för att 

erkänna detta anklagar socialdemokraterna oss för att ljuga. Det är sådana utspel som förstör en 

konstruktiv debatt. 

 

Den pågående socialförsäkringsreformen har sin bakgrund i ett ganska mörkt förflutet i svensk 

sjukskrivningshistoria. Omkring 140 personer förtidspensionerades varje dag i tio år och såväl 

borgerliga som socialistiska politiker krävde krafttag, det är helt enkelt inte rimligt att trixa med 

statistik för att dölja arbetslöshet eller en misslyckad politik för att hjälpa människor till ett friskare 

liv. Sverige hade under en period 500 000 förtidspensionärer som var hänvisade till låga ersättningar 

och dessutom ålagda med arbetsförbud(!) Varje siffra i statistiken representerar en person som 

förtjänar bättre behandling än så.  

 

Därför införde Allians för Sverige en möjlighet för förtidspensionärer att arbeta utan att förlora 

rätten till ersättning, men tyvärr går det bara att ta fram statistik på hur många av dem som nu valt 

att studera. Deltagandet i arbetsmarknaden går bara uppskatta men reformen har fått ett mycket 

bra mottagande. 

 

Det som händer nu är att personer som varit sjukskrivna i flera år men inte är förtidspensionärer ska 
kontakta Arbetsförmedlingen. Där ska man identifiera och sätta in de insatser som krävs. I flera fall 

kommer man att kunna hitta vägar tillbaks till ett arbete och i andra fall kommer inte det att vara 

möjligt. Poängen är däremot inte att driva ut sjuka människor på arbetsmarknaden, det handlar 

istället om att försöka hitta vägar. För dem som trots insatser inte kan arbeta finns fortfarande 

möjlighet till sjukskrivning. Detta är fakta och lagtexten hittas på riksdagens hemsida. 
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