
RIKSTÄCKANDE UPPROP MOT REGERINGENS 
FÖRSLAG ATT SKROTA STORA DELAR AV 

SJUKFÖRSÄKRINGEN 
 

Konsekvenserna av de mycket hårdare sjukskrivningsreglerna 
vid halvårsskiftet 2008 

 
Vi befarar att konsekvenserna av förslaget blir: 
 
1. Förslaget vältrar över statens kostnader för sjukersättning på KOMMUNERNA, vilket 

kommer att leda till kommunala skattehöjningar eller kraftiga besparingar på parker, 
vägar, skola, förskola, hemtjänst, äldreomsorg, socialpsykiatri, aktivitetscenter för 
sjuka m.fl. kommunala verksamheter. Sjukförmån betalas av staten. Socialbidrag, 
som är lägre än den statliga sjukförmånen, betalas av kommunen. 
 

2. Förslaget är en kvinnofälla! De flesta som utförsäkras är kvinnor, vilka istället hänvisas 
till socialbidrag. Har man en man som jobbar, en bostadsrätt, en bil eller pengar på 
banken blir det inget försörjningsstöd! Kvinnor blir då mer beroende av män. 
 

3. Förslaget är en skuldfälla! Eftersom många sjuka har dragit på sig ekonomiska skulder 
innebär detta att man mycket effektivt lägger krokben för varje försök att återhämta sin 
livssituation. Utan skuldsanering kan man inte få en bostad, och utan bostad är det 
nästan omöjligt att få ett jobb. Stora studielån gör att akademiker drabbas extra 
hårt! 
 

4. Förslaget är i praktiken oåterkalleligt! Lita inte på löften om återställare, det går 
inte! De aviserade resursjobben är inte heller någon garanti, de kan vara ett sätt att 
släta över försämringen av sjukförsäkringen! 
 

5. Arbetsskador blir synnerligen svåra att få godkända. 
 

6. 
 

Redan efter sex månader kommer flertalet och redan efter ett år alla, 
arbetsförmågebedömningar att göras mot hela den nationella arbetsmarknaden 
utan hänsyn till utbildning. 
 

7. 
 

Anställningsskyddet urholkas då det blir lättare att göra sig av med personal som är 
sjukskrivna längre än de gränser som förslaget innehåller! 
 

Beslut om förslaget lär tas av riksdagen under maj månad. Men innan dess är alla 
möjligheter öppna. Din medverkan är avgörande. Besök Resurs hemsida! 

 
Hälsar 

 
Resursnätverkets Påskuppror mot ödeläggelsen av vår gemensamma sjukförsäkring till 

halvårsskiftet! 
 

Hemsida: http://resurs.blogg.se eller http://bloggen.resurs.be 
E-post: resurs@resurs.be. (Obs! Skall vara .be på slutet, inte .se) 


