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Imorgongårärke
hertigJosephsdia
mantunderklubben
iGeneve.Ädelstenen
harsitt ursprung
i Indienochär76,02
carat stor,enligt auk
tionshusetChristies
Mensmakardet så
kostardet –diaman
tenvärderas till 15–20
miljonerdollar. (TT)

STOCkhOlM (TT)

Lussebullarna
blir billiga i år
Godanyheter inför jul-
baket.Förraårets låga
prispåsaffranhåller i sig
–ochkantillochmedbli
något lägre.
–Jaghar intehörtatt

detvarit såhärbilligt
på länge, sägerIngmar
KroonhosAxfood,vars
Willys-butikerkommer
att säljadetegnasaff-
ransmärket för10:90
kronorhalvgramspåsen.
Icahälsarattdärhålls

sammaprissomförra
året,kanskenågotbilli-
garepådetegnamärket,
medanCoopharett rikt-
prispå13:95.

STOCkhOlM (TT)
Betydligt fler ungamän
än unga kvinnor har sålt
sex. Kvinnor säljer sig
nästan uteslutande till
mänmedan de unga
männens kunder är
bådemän och kvinnor.
Cirka 1,5 procent av de

unga 16–25 år har haft sex

mot ersättning, visar en
rapport från Ungdoms-
styrelsen.
Jämfört med samma typ

av undersökning 2009 har
nu fler unga män och färre
unga kvinnor haft en sexu-
ell relation mot ersättning
– pengar, alkohol, droger,
mobilpengar, tak över

huvudet – 2,1 procent av
männen, 0,8 procent av
kvinnorna. För tre år sedan
var fördelningen 1,7 respek-
tive1,2.
Det finns ett mycket

starkt samband mellan sex
mot ersättning och sexuel-
la övergrepp, 78 procent av
demsomharsålt sexharut-

sattsförsexuellaövergrepp.
–Vi vet inte varför det är

så många fler unga män än
kvinnorsomsäljer sex,man
kan bara gissa. Vi kommer
att forskameromjustdetta,
säger projektledarenKaren
Austin.
Färre ungdomar lägger

ut ”sexiga”bilder ellerfilm-

snuttarpåsigsjälvapånätet
jämfört med 2009. Då hade
7,8procentgjortdetåtmins-
tone en gång mot 4,7 pro-
cent idag.
Unga kvinnor har dragit

ned nätpubliceringarna av
sig själva mest, från nio till
femprocent.

kENNEThAhlBORN

Fler ungamänänungakvinnorhar sålt sex
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Världsdag
för diabetes
Barndiabetesfonden,
Stockholmsauktions-
verkochLillydiabetes
görgemensamsakoch
arrangerarenvälgören-
hetsauktionföratt samla
inpengar tillbarndiabe-
tesforskning.Kronprin-
sessanVictoria,beskyd-
dareavBarndiabetes-
fonden,kommerattnär-
varaunderauktionen.
Ett30-talobjektkom-

merattgåunderklub-
banpåvärldsdiabetes-
dagenden14november
pågalanpåBerns.Bland
annatkanmanbjuda
påett svartvitt fotopå
ZlatanIbrahimovic
tagetavErikBromsoch
denbikini somIzabella
Scorupcohadepåsig i
Bond-filmen”Golden-
eye”. (TTSpektra/
Corren)

lINkÖPING
Kränkande regler om
sjukersättning fick Anna-
Karin Johansson att skri-
va ett brev till riksdagen.
I går fick hon hem-

besök av riksdagsleda-
moten Finn Bengtsson
(M). Även ansvarig
minister upprörs av
hennes historia.
Finn Bengtsson kom inte

med några löften, utan för
att berätta om kommande
förändringar av det diskri-
mineranderegelverket.
– Av respekt för din situ-

ation kände vi att någon av
oss måste besöka dig. Du
skrev väldigt bra och den
som läser förstår att det du
säger är mycket rimligt,
sägerhan.
Brevet innehöll Anna-

Karin Johanssons över-
klagan av Försäkringskas-
sansbeslut, somCorrenhar
berättatomtidigare.

– Jag skulle få ut 6 100
kronor efter skatt om jag
inte orkar jobbamer. Det är
så jag får ont i magen, säger
Anna-KarinJohansson.

”Tagen på allvar”
Om riksdagsledamotens

utryckningsägerhonsåhär:
– Det är engagerande,

överraskandeoch jättetrev-
ligt. Det känns som att jag
blir lyssnad på och tagen på
allvar.
Att situationen över

huvud taget har uppstått
beror på att sjukersättning,
tidigare förtidspension,
i dag beräknas utifrån en
uppskattad inkomst. Oav-
sett vad den funktionshin-
drade eller sjuke tjänar i
verkligheten. En orättvisa
som regeringen har jobbat
för att rätta till sedan års-
skiftet.
– Man har inte förstått

hurmångasomärdrabbade,

så när Anna-Karin flag-
gade sitt ärende skyndade
det på det hela. Socialför-
säkringsministern (Ulf
Kristersson) blev ganska
uppbragt han också, säger
FinnBengtsson.

Proposition på gång
I SOU-rapporten ”Har-

moniserat inkomst-
begrepp” föreslås därför
att sjukersättningen i stäl-
let ska beräknas utifrånden
verkliga inkomsten. Arbe-
tet kommer så småningom
att resultera i en proposi-
tionfrånregeringen.
Finn Bengtsson tror att

de nya reglerna kommer att
vara i bruk före valet 2014,
men påpekar att det både
kan ta längre och kortare
tid. Anledningen till dröjs-
måletärattenknapptredje-
del skulle få lägre sjuk-
ersättning vid övergång-
en, enligt rapporten. Något

som inte får ske och därför
måste tas hänsyn till, berät-
tarBengtsson.
Några retroaktiva utbe-

talningar kommer det tro-
ligtvisdock inteattbli fråga
om.SåAnna-KarinJohans-
son måste fortsätta arbeta
halvtid åtminstone till dess

att reglernaträtt ikraft.
–Somdetkännsidagtror

jag att jag orkar. Jag förstår
attdemåstegågrundligt till
väga,mendetkännssomen
väldigt långtid, sägerhon.

CAROlINAhÄGGkVIST

013280292
carolina.haggkvist@corren.se

Detta har häNt

◆ Imitten avoktoberbe
rättadeCorrenomAnna
karinJohanssonsomhar
denovanligamuskel och
bindvävssjukdomenartro
grypos.hon jobbardeltid
somfritidspedagogoch
harsjukersättningövrig tid.
◆Mennär hon villegåner
från75procent till halvtid
beräknade försäkringskas
sanhennessjukersättning
påett 15årgammalt löne
bidrag.Trotsatthon tjänar
dubbelt såmycket i dag.

◆ I redapengarblir deten
förlustpå tusenkronor
imånaden förAnnakarin
Johansson,som ilsknade
till och fattadepennan.

Riksdagsledamotenochöstgöten FinnBengtsson (M)besöker funktionshindradeAnna-KarinJohansson för att personligen svarapåhennesbrev till social-
försäkringsutskottet. Foto:tordolsson



sättningövrig tid.
villegåner Corren 15oktober 2012.
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Nyheter
❖Föråldradeochorättvisareglerförsjukersättning

LINKÖPING
– Det ska alltid löna sig
att jobba. Östgötske
riksdagsmannen Finn
Bengtsson (M) lovar att
agera för en snabb änd-
ring av reglerna.
Finn Bengtsson sitter i

socialförsäkringsutskottet
men hade ingen aning om
att reglerna för sjukersätt-

ning kan vara så orättvisa.
När han får höra omAnna-
Karin Johansson, vars sjuk-
ersättning baseras på en in-
komst hon hade för fjorton
år sedan, instämmer han
beredvilligt i att det är dis-
kriminerande. Sjukersätt-
ningenskaberäknas lika för
alla,det tyckerFinnBengts-
sonärensjälvklarhet.

– Jag kan inte förstå att
det kan vara så här, säger
Finn Bengtsson somber att
få återkomma efter att ha
kontrollerat reglementet
för sjukersättningen med
departementets tjänste-
män.Hanringer tillbaka till
Corren en halvtimme sena-
re, och säger att: ”tyvärr är
detnogpådethärviset.”

Regeringen ser just nu
över ersättningsnivåerna
för sjukpenningen. När ar-
betet är klart ska även sjuk-
ersättningen ses över, be-
rättarFinnBengtsson.

Illa genomtänkt
Han erkänner villigt att

han ”blev tagen på sängen”
över att sjukersättningen

kan fungera så som den gör
i Anna-Karin Johanssons
fall.Han låterhälsa till hen-
ne, att han är tacksam över
att hon belyst sin situation
genomattgåut imedia.
Det som drabbat Anna-

Karin är en ”illa genom-
tänkt” kvarleva från när
man ändrade från förtids-
pension till sjukersättning

LINKÖPING
– Det är kränkande, säger
Anna-Karin Johansson
om att hennes sjuk-
ersättning beräknas
utifrån vad hon tjänade
på en tjänst med löne-
bidrag för femton år
sedan. Ingen hänsyn har
tagits till att hon tjänar
dubbelt såmycket i dag.
PåFörsäkringskassanhar

manräknatut att hon förlo-
rar tusen kronor imånaden
på nuvarande sjukersätt-
ningsregler. Där har man
rått henne att överklaga be-
slutet, vilket Anna-Karin
Johanssonocksågjort.
– Varken jag eller någon

jag känner kan förstå hur
det kan vara så här. Det är
kränkande och diskrimi-
nerande, säger Anna-Karin
som inte har någon nytta av
att ha utbildat sig och job-
bat, nunär hennes sjukdom
tvingar henne att börja job-
ba halvtid och hon måste
sökautökadsjukersättning.

Förvärrasmed åren
Anna-Karin har artro-

grypos, enovanligmedfödd
muskel- och bindvävssjuk-
dom. Hennes ben är defor-
merade och hon är stelope-
rad i fötterna, även i enhöft.
Hon tar sig fram med rull-
lator eller rullstol ochorkar
baragåkorta sträckor. Sjuk-
domen förvärras med åren
och går inte att bota. Hon

har ofta värk ochmåste vila
mycket.
Redannärhonvarungsa-

de läkarentill henneatthon
skulle kunna få full förtids-
pension om hon ville, det
som i dag kallas för sjuk-
ersättning. Men Anna-
Karinvägrade.Honärenvis
och har en positiv livssyn
som gör att hon alltid för-
söker göra det bästa av si-
tuationen. Anna-Karin ut-
bildade sig till fritidspeda-
gog, och har jobbat somdet
på Vidingsjö skola i snart

femton år. Hon har jobbat
75 procent, och haft sjuker-
sättning på den resterande
fjärdedelen.
I våras insåg Anna-Karin

att hon måste gå ned till
halvtid, hon behöver vi-
la mer för att orka. Det var
när hon ansökte om att få
utökad sjukersättning till
femtio procent, som hon
fickenchock.
Ersättningen är beräk-

nad utifrån att hon tjänar
106000omåret,vilketmot-
svarar lönebidraget hon
levde på för fjorton år se-
dan, innan hon började ar-
beta som fritidspedagog.
Atthon tjänatbetydligtmer
åren därefter, och dubbelt
såmycket förra året tas ing-
enhänsyntill.

Kassan följer regler
Anna-Karin har pratat

medmångapåFörsäkrings-
kassan, som alla tycker att
det är ”fel att det är så här”,
menmanhänvisartillregler
(se fakta) sommåste följas.
–Omjagbaratänktpåvil-

ken ekonomi jag skulle få
med sjukersättning, kun-
de jag lika gärna ha tagit ut
den fullt från början, säger
Anna-Karin som tror att
hennes sjukdom kanske
inte hade försämrats lika
snabbt, om hon varit akt-
sammare med sig själv och
låtitbli att jobba.
– Vad har jag fått för att

jag sliter ut mig? Inte ett
dugg, sägerhon.
”Det är ju inte klokt. Hur

kan det vara så” skriver
Anna-Karin i sitt överkla-
gande av Försäkringskas-
sans beslut. Där beskriver
honhur hon i vardagen ”får
kämpa med saker som an-
dra inte ens tänker på eller
tar för givet.” Att då behö-
va kämpa för något så själv-
klart som att få en rättvis
bedömning, upplever hon
somdjuptorättvist.

Tar striden
Anna-Karin berättar i

Corren för att lyfta enorätt-
visa som hon är säker på
drabbarmånga som är i lik-
nandesituationersomhon.

– Jag är stark,medan an-
drakanskeinteorkartastri-
den, säger Anna-Karin som
blirsjälagladnärCorrenbe-
rättar om riksdagsledamo-
tenFinnBengtssons(M)re-
aktion när han får veta om
Anna-Karinssituation.
Finn Bengtsson sitter i

socialförsäkringsutskottet
ochlovartryckapåsåmyck-
et han kan för att det ska bli
en ändring. ”Det ska själv-
klart löna sig att jobba för
alla”, understryker han (se
artikelnedan.)

Hon förlorar
på att arbeta
❖”Det ärkränkandeochdiskriminerande”

SjukerSättning

◆ Sjukersättningger64procent
avden inkomstdu förväntasha
omdu fortsätter arbeta.
◆Mendet gäller intedesom likt
Anna-KarinJohanssonredanhar
sjukersättning.
◆ Harmanenpågående sjuk-
ersättningochansökeromatt
fåutökaden,beräknasdennya
sjukersättningenpåsamma in-
komst somdengamlaberäkna-
despå.Attmansom iAnna-Karin
Johanssons fall jobbat i fjortonår
däremellanochhunnit fördubbla
sinårsinkomst,tar reglerna inte
hänsyn till.

Anna-KarinJohansson tar strid
för alla somde likt henne,förlo-
rar pådagens regler när det gäl-
ler sjukersättning.”Det ärdiskri-
minerande”,sägerAnna-Karin om
att hennesnya sjukersättningbe-
räknaspå en lönhonhade för fem-
tonår sedan. foto:tordolssoN

Charlotte
Palmefors
reporter ·013-280187
charlotte.palmefors
@corren.se

FinnBengtsson (M).
FOTO:PETERJIGERsTRÖM

FinnBengtsson (M) lovar att agera: ”Det ska löna

mer pengar
”Omjagbara tänkt
påvilkenekonomi
jag skulle fåmed
sjukersättning,
kunde jag likagär-
naha tagit ut den
fullt frånbörjan”
Anna-Karin Johansson

för över tio år sedan, enligt
FinnBengtsson.

Talamedministern
– Det är helt fel att det

fungerar så här, säger Finn
Bengtsson. Skavi ha trovär-
dighet i vårarbetslinjemås-
te vi ändra det skyndsamt,
fortsätter han och lovar att
”ta upp det på stående fot”

med socialförsäkringsmi-
nister Ulf Kristersson (M),
somhanträffar iveckan.
– Självfallet ska det alltid

lönasigatt jobba.
Hur hjälper det Anna-

Karinomreglernaändras?
Finn Bengtsson förut-

sätter att det blir generösa
övergångsbestämmelser,
videnregeländring.

– Jagkan tänkamigatt de
som är drabbade av detta
och nyligen fått sjukersätt-
ningbeviljad enligt degam-
la reglerna (gäller Anna-
KarinJohansson;redsanm)
kommer att kunna få ige-
nomkravpåkompensation,
sägerhan.
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Flertalet vinner på ny modell

◆ Försäkringskassanhar
haft i uppdragav regeringen
att seöverhurmanberäk-
nar nysjukersättning,för
demsomredanharenpar-
tiell sådan.
◆ Det uppger Ingeborg
Watz-Forslund,ansvarig
försjuk-ochaktivitets-
ersättningen,påFörsäk-
ringskassan.

◆ Ett förslag påenny,möj-
lig,modell harockså tagits
framochskickats till reger-
ingen.Enberäkningavden
visaratt denskulle höja
ersättningen förmajorite-
ten (52procent)avalla som
harpartiell sjukersättning
ochansökeromattutöka
den.
◆ Knappt 30procentskul-

le få lägreersättning,och
20procent intepåverkas
alls.
◆ –Det är angelägetatt
göranågotåtdethär,men
detär intehelt lätt att lösa,
säger IngeborgWatz-For-
slund.

sig att jobba”

Politiker agerar efter
brevet till riksdagen


