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Moderaternas fackliga nätverk är ett löst sammansatt nätverk som samlar fackligt aktiva 
moderater – såväl politiskt aktiva moderater som andra moderata medlemmar. Flera 
medlemmar i det fackliga nätverket har reagerat på ett förslag i rubricerat PM, och därför 
översändes detta remissvar.  
 
Moderaternas fackliga nätverk är ingen juridisk person i formell mening, varför remissvaret  
är undertecknat av oss som privatpersoner. Vi är dock alla medlemmar i nätverket, och 
medlemmar i sex olika förbund i de tre stora fackliga centralorganisationerna. 
 
 
 
Vi vill först uttrycka vår uppskattning för regeringens samlade arbete för att minska 
utanförskapet, både vad gäller arbetslöshet, sjukskrivning och förtidspension. För alla 
löntagare är det viktigt att utanförskapet inte biter sig fast trots en stark högkonjunktur. Det 
skulle få förödande konsekvenser för både ersättningsnivåer och skattetryck den dag 
konjunkturen på allvar vänder nedåt igen. Vi vet alla att detta händer förr eller senare. 
 
Utvecklingen när det gäller arbetslösheten är nu mycket positiv, och många av de förslag 
regeringen presenterar rörande sjukskrivna och förtidspensionerade kommer sannolikt att 
bidra till att fler ur dessa grupper får en verklig chans att helt eller delvis komma tillbaka till 
arbetslivet. Detta är mycket välkommet. För oss fackligt aktiva är detta inte bara en viktig sak 
för statens finanser och ur ett nationalekonomiskt perspektiv, utan inte minst viktigt rent 
socialt. Vi vet vilket stort värde det har att människor har en social gemenskap på en 
arbetsplats. Känslan av att vara behövd och ha en funktion att fylla är viktig. Även den som 
inte har full arbetsförmåga måste kunna få en rimlig chans att bidra efter förmåga. 
 
Visst har vissa av regeringens förslag medfört snabba och betydande förändringar och ökade 
krav på den enskilde, men detta skall ställas mot att det allra värsta för en enskild löntagare är 
att långvarigt helt hamna utanför arbetslivet. Den absolut hårdaste politiken mot den enskilde 
var den tidigare (s)-politiken som dömde så många människor till utanförskap, försämrad 
privatekonomi och utebliven social gemenskap.  
 
 
Den rubricerade promemorian innehåller flera intressanta förslag som vi inte avser att 
kommentera närmare. Detta remissvar avser endast förslaget att begränsa möjligheten att 
teckna kompletterande sjukförsäkringar som ger ersättning utöver det samhället erbjuder. 
 
Vi inser att det finns såväl statsfinansiella skäl som rena incitamentsskäl till förslaget, och att 
det även har som mål att motverka överutnyttjande av den statliga sjukförsäkringen. Men för 
oss räcker inte detta som skäl för att inskränka den privata avtalsfriheten. 
 



Vi anser inte att en moderatledd Alliansregering med en moderat socialförsäkringsminister 
skall lägga förslag som motverkar personligt ansvarstagande. Det kan enligt vår mening inte 
vara ett allvarligt samhällsproblem att enskilda människor privat eller via sina fackliga 
organisationer betalar extra för att få ett försäkringsskydd och därmed en trygghet som ligger 
över den nivå som samhället anser sig ha råd med. Tvärtom borde eget ansvarstagande 
uppmuntras! 
 
Som moderater värnar vi om individens frihet och om avtalsfriheten och efterfrågar personligt 
ansvarstagande. Förslaget att inskränka denna rätt tycker vi är synnerligen olyckligt. För oss 
är det inte förenligt med moderat ideologi.  
 
Förslaget riskerar slutligen också att ta fokus från alla de positiva förslag som regeringen har 
lagt fram eller kommer att lägga fram för att ge sjukskrivna och förtidspensionerade en ny 
chans. Enligt vår mening är det därför också olyckligt rent politiskt. 
 
 
Sammanfattningsvis anser vi att förslaget i promemorian att inskränka rätten att genom 
privata eller kollektiva försäkringar förbättra sjukförsäkringen är mycket olyckligt. 
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