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Yttrande över Ds 2013:59 Åtgärder inom aktivitetsstödet  
 

Reumatikerförbundet är en patientorganisation med runt 50 000 medlemmar. Det finns 
ungefär en miljon människor som har en reumatisk sjukdom och räknar vi in övriga icke 
traumatiska sjukdomar i rörelseorganen är gruppen betydligt större. Dessa runt 80 olika 
reumatiska sjukdomar påverkar individen väldigt olika. Vissa medlemmar har nästan full 
funktionsförmåga och arbetsförmåga medan för andra kan den vara reducerad i olika 
omfattning som dessutom kan den variera över tid. Reumatikerförbundets utgångspunkt är att 
”reumatiker” både vill och kan arbeta, men ibland behövs det olika stödåtgärder och en bättre 
flexibilitet för att det ska fungera så optimalt som möjligt. Vi vet också tyvärr att alla inte 
klarar ett lönearbete inte ens med anställningsstöd.  

 Reumatikerförbundet har följande synpunkter 

Betänkandet innehåller förslag på hur åtgärdsreglerna för aktivitetsstöd kan harmoniseras med 
motsvarande regler inom arbetslöshetsförsäkringen. Bakgrunden är att regeringen framfört 
önskemål att samma krav i princip bör ställas på arbetslösa, oavsett om de uppbär 
arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd. 

För en del av våra medlemsgrupper infördes ett nytt aktivitetsstöd 1 januari 2010, den s.k. 
arbetslivsintroduktionen. Den innebär att för de som lämnar sjukförsäkringen så flyttas de 
idag över till Arbetsförmedlingen för att delta i arbetslivsintroduktionen. I tre månader ska de 
som är ”för friska för sjukförsäkringen men för sjuka för att arbeta.” delta i denna åtgärd. Hur 
kommer dessa grupper att hanteras med anledningen av förslagen i departementsskrivelsen, 
undrar Reumatikerförbundet?  
Som vi kan utläsa finns det inga undantag för några särskilda grupper. 
 

För de som erbjuds arbetslivsintroduktionen ska efter kartläggningssamtal en individuell 
handlingsplan upprättas som ska vara vägledande för de aktiviteter som planeras. Men hur 
kommer de nya förslagen att inverka, undrar Reumatikerförbundet? 

Reumatikerförbundet är milt talat oroligt för att de nu föreslagna reglerna kommer att ställa 
till stora problem för våra medlemsgrupper. Ett exempel är om det ska finnas ett godtagbart 
skäl för att inte aktivt söka arbete. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får i uppdrag att 
titta närmare på föreskrifter om innebörden av begreppet godtagbart skäl. Det som står för 
närvarande är följande.” I övrigt bör den praxis som utvecklats inom arbetslöshetsförsäkringen 
tills vidare tjäna som vägledning även för aktivitetsstödet”. Därav en del av vår oro och vi 
förstår inte hur detta ska fungera i verkligheten.   



Reumatikerförbundet har under ett antal år fått signaler från våra medlemmar och övriga med 
sjukdomar i rörelseorganen att reglerna i sjukförsäkringen inte fungerar för dem med kroniska 
sjukdomar. Försäkringskassan bedömer att de inte är tillräckligt sjuka för sjukpenning eller 
sjukersättning enligt den rådande lagstiftningen. Vi misstänker att detta förslag även missar 
att se ”våra” gruppers behov och svårigheter.  

Det måste finnas reglerat vad som är godtagbart skäl och en giltig anledning att inte aktivt 
söka arbete för vissa grupper av de som deltar i åtgärder inom aktivitetsstödet. 
Reumatikerförbundet är starkt kritiskt till departementskrivelsens förslag i dessa delar.  
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