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Motion 21 
 
Motion om påverkansarbete för socialförsäkringar 
Neuro Umebygden 
 
2017 års kongress antog en motion om att arbeta för individers socialförsäkringar. 
Sedan dess har antalet avslag från Försäkringskassan av ansökningar om 
sjukpension accelererat, många gånger trots att läkarintyg finns från behandlande 
läkare och att Försäkringskassans läkare inte har träffat personen. Vi är vana att se 
myndigheter som en garant för social trygghet och rättvisa, men utvecklingen går 
idag stick i stäv mot det.  
 
Vi ser ett Sverige med ökade inkomstklyftor, där förvärvsarbetande fått betydande 
skattesänkningar och reallöneökningar, medan personer som står utanför 
arbetsmarknaden, uppbär pensioner och transfereringar, eller har lönebidrag, 
hamnat på efterkälken. Sedan 90-talets skuldkris och påföljande nedskärningar har 
pensioner och ersättningar urholkats, Merkostnadsersättning beskurits eller räknats 
upp väldigt blygsamt, vissa förmåner dragits in och egenavgifter samtidigt ökat. Efter 
det att olika regeringar också fokuserat på att sänka sjuklönetalen har även många 
av våra medlemmar kommit i kläm och upplever en oerhört stressad situation. När 
det fanns Rättsombud inom förbundet kunde många medlemmar få hjälp att driva 
frågor om ersättningar och insatser, men den möjligheten finns inte längre.  
 
Förbundet behöver dock fortsätta att verka som en förespråkare för våra 
medlemmars medborgerliga rättigheter. En stor del av våra medlemmar och den 
grupp av medborgare som vårt förbund representerar upplever att de har svårt att 
klara ekonomin och i många fall upplever sig ekonomiskt väldigt begränsade. När vår 
förening inbjuder till middagsträffar, väljer vissa medlemmar stundtals att avstå från 
att delta på grund av ekonomiska orsaker. Många av våra medlemmar runt om i 
landet som inte arbetar och har låg pension, har ekonomiskt små marginaler.  
 
Yrkande 

Vi hemställer  
• Att förbundet tar krafttag för att göra rösten hörd för våra medlemmar som 

drabbas av oacceptabla ekonomiska konsekvenser av sin sjukdom och 
funktionshinder.  

 
Motionen antagen vid Neuro Umebygdens årsmöte, 2021-03-27  
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Förbundsstyrelsens yttrande över motion 21 
Föredragande i förbundsstyrelsen: Johanna Andersson och Kerstin Kjellin 
 
Motion om påverkansarbete för socialförsäkringar 
Förbundsstyrelsen delar motionärens bild av dagens socialförsäkringssystem. De 
senaste åren har inneburit stora försämringar gällande livsvillkoren för personer som 
lever med neurologiska diagnoser och skador. Vi ser därför ett stort behov av att 
säkerställa att våra medlemmar får samma levnadsvillkor som andra genom att verka 
för ett tryggt och pålitligt socialförsäkringssystem. Ett sätt som förbundet idag stöttar 
medlemmarna i dessa frågor är den juridiska rådgivning som tillhandahålls. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår kongressen, i förslaget om intresseprogram för 
kommande mandatperiod, att socialförsäkringsfrågor framöver ska vara en av 
förbundets prioriterade intressepolitiska frågor. 
 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundskongressen 

• Att därmed anse motionen besvarad.  


