
Mia Svan blev uppsagd på
grund av sin reumatism. Nu
stämmer hon Stockholms Läns
Landsting i Arbetsdomstolen.

– Försäkringskassans nya regelverk
har drabbat hårdast mot kvinnodo-
minerade yrken, allt tyder på att de
lågutbildade och lättersätterliga
sparkas ut, menar Tove Ladberg
från förhandlingskommittén på
Vårdsyndikatet i Stockholm. 

Under januari månad, då de nya
reglerna om utförsäkringar började
gälla, har totalt 12 776 deltagare
anmälts till Arbetsförmedlingens
arbetslivsintroduktionsprogram.
Majoriteten är kvinnor, 8 483
stycken jämfört med 4 293 män. 

Mia Svan fick diagnosen reu-
matism 2003 och har sedan dess

varit sjukskriven i perioder. För två
år sedan blev hennes tjänst som
receptionist inom Stockholms
Läns Landsting ersatt. Hon fick en
tillfällig tjänst i ett arkiv vilket för-
värrade hennes sjukdomstillstånd.
Någon omplaceringsutredning
gjordes aldrig, i stället blev hon
erbjuden avgångsnederlag, som
hon själv kallar för ”mutor”.

– Det ser bättre ut för arbetskö-
paren att man säger upp sig själv.
De verkar inte räkna med protes-
ter, säger hon.

Mia Svan varslades i augusti
förra året vilket ledde till uppsäg-
ning i november. 

– Det här är deras sätt bli av
med oss. Det finns inte plats för
sådana som jag som till råga på allt
är 50 plus, lågavlönad, lågutbildad

och som dessutom är kvinna med
en kronisk sjukdom. Vi anses vara
lättare att ersätta. Jag tror inte
arbetsgivaren skulle göra så här
med läkare.

Regeringens politik är en para-
dox, menar hon. 

– Samtidigt som många sjuka vill
ut och jobba blir många av med sina
jobb på grund av att de är sjuka. De
tar hellre in unga och friska.

I SAMBAND MED att fallet tas upp i
domstolen planerar Vårdsyndika-
tet att driva en kampanj för att
uppmärksamma hur Försäkrings-
kassans regler slår mot kvinnodo-
minerande vårdyrken. Det är vik-
tigt att visa att fackföreningar
också har ett viktigt ansvar i frå-
gan, säger Tove Ladberg. 

– Det är arbetsköparna som
verkställer besluten gällande
utrensningen av de som är sjuka
och där har facket en viktig roll.

Stockholms Läns Sjukvårdsom-

rådet, SLSO, som är personalan-
svariga, vill inte ge några kom-
mentarer i ärendet.

ANNA NILSSON

inrikes@arbetaren.se

Trafikkontoret har fått ta emot
rekordmånga anmälningar av
reklamationer på sophämt-
ningar. Förra veckan lämnades
arton gånger fler in än vanligt.
Detta är resultatet att AD gett
företaget Liselotte Lööf AB
befogenhet att ändra lönesys-
temet från rörliga ackordslöner
till fasta månadslöner för
Stockholms sopåkare. 

– Vi tycker det är positivt att folk
hör av sig så vi har möjlighet att
göra någonting åt problemen,
säger Katarina Jönsson, ansvarig
för insamling av hushållsavfall på
Trafikkontoret. 

Sopkaoset beror på att sopåkarna
numera följer arbetslagarna, att de
inte stressar längre, lyfter mindre åt
gången och tar ut sin lunchrast vil-
ket inte hanns med förut. Katarina

Jönsson säger att Trafikkontoret
länge efterfrågat ökade krav på
sopåkarnas arbetsmiljö. Ansvaret
för hur sophanteringen sköts ligger
enligt Trafikkontoret på entrepre-
nörerna. I handlingsplanerna ska
det framgå att de har kapacitet, det
vill säga hur många bilar som sätts
in och hur många hämtningar som
behövs. Reklamationerna går från
Trafikkontoret till entreprenörerna. 

– De är medvetna om våra krav
och vad som ingår i avtal och hand-
lingsplaner. Vi har dialog dagligen
om vad som behöver göras.

Nu växer sopbergen i staden. 
– Vi hinner med cirka 25–30

procent av sophanteringen. När
man öppnar dörren till soprummet
så möts man av en vägg av sopor,
säger en sopåkare som vill förbli
anonym till Arbetaren.

Förra veckan skrev Arbetaren
om en ny dom i Arbetsdomstolen
som gav renhållningsföretaget rätt
när de slutade använda det ackord-
system som varit norm i bran-
schen. Enligt det tidigare systemet
fick sopåkarna mer betalt ju mer
sopor de hanterade. Nu betalas i
stället ut fast månadslön vilket
innebär lägre lön och längre
arbetstider för sopåkarna. 

Kvinnor tar smällen
De nya sjukreglerna slår hårdast mot kvinnor med låg utbildning
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� I januari införde Försäkringskas-
san ett maxbelopp på antalet sjuker-
sättningsdagar. Upp till 90 dagar är
en person berättigad till sjukersätt-
ning om den inte kan utföra sitt
ordinära arbete, från dag 91 till 180
har personen rätt till sjukpenning
om den kan göra någon annan form
av arbete hos arbetsgivaren.

� Från dag 181 måste personen
prövas gentemot hela arbetsmarkna-
den innan den har rätt till fortsatt
sjukpenning vilket kan leda till upp-
sägning om Försäkringskassan finner

att personen kan utföra något annat
arbete på arbetsmarknaden. 

� Efter ett år blir personens
arbetsförmåga omprövad och den
maximala tiden för sjukskrivning är
550 dagar. 

� Om en person bedöms att inte
vara tillräckligt sjuk för att fortsätta
vara sjukskriven slussas den vidare
till Arbetsförmedlingens introduk-
tionsprogram. 

Källa: Försäkringskassan
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