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I Alekuriren nr 46 argumen-
terar Sune Rydén i en insän-
dare för att ”svårt sjuka inte 

ska behöva känna oro med alli-
ansregeringens förändringar”.

Vi är många som inte kan 
instämma i denna beskrivning 
oavsett vad vi har eller har haft 
för politisk bakgrund eller om 
vi bryr oss om politik över-
huvudtaget. Det här frågorna 
handlar om hur vi behandlar de 
som av olika anledningar inte 
kan arbeta eller har ett arbete 
- i grunden vilken människosyn 
vi har.

Du skriver ” det är en själv-
klarhet att cancersjuka eller 
andra allvarligt sjuka människor 
inte ska behöva sök nytt jobb 
och det är därför bra att social-
försäkringsutskottet gripit in”.

- Sanningen är ju att för 
regeringen var detta ingen 
självklarhet och man har nu 
tvingats backa lite efter massiv 
kritik från bl.a. läkare och kura-
torer, då flera människor avlidit 
bara några veckor efter att de 
uppmanats att stå till arbets-
marknadens förfogande och 
söka 100 %-iga tjänster.
Regeringen har nu gjort några 
undantag från denna regel men 
fortfarande återstår många som 
kommer komma i kläm med 
allvarliga sjukdomstillstånd.

Det som verkar helt tokigt 
är att människor efter ett visst 
antal sjukskrivningsdagar trots 
allvarliga sjukdomsdiagnoser 
skall stå till arbetsmarknadens 
förfogande om de inte kan 
arbeta till 100% på sitt ordi-
narie arbete – 50 % eller 75 % 
duger inte. 

Är de inte bättre att kunna 

arbeta 75% på sitt ordinarie 
arbete och fixa det än att 
tvingas ut på arbetsmarkanden, 
ta ett nytt jobb på 100 % och 
kanske misslyckas ?

Och vilka nya arbetsgivare 
skall/vill anställa den redan 
sjuke när vi redan har massor av 
friska som tävlar om de få jobb 
som finns? Är den som jobbar 
och kämpar deltid utifrån sin 
sjukdomsbild och förmåga inte 
värd något längre? 

Denna hantering av sjuka 
ger inte ett ökat stöd för att 
komma tillbaka till arbete eller 
upprätthålla en sysselsättnings-
grad. Det skapar däremot en 
massa onödig oro.

Att erbjuda möjlighet till 
ökad rehabilitering ser den 
sjuke som en positiv möjlig-
het att komma tillbaka eller 
att upprätthålla en del av sitt 
yrkesliv. Men att sätta generella 
gränser i sjukdagar utifrån 
kodning av sjukdomstillstånd 
verkar mycket stelbent och 
gör att många människor kan 
hamna i en fruktansvärd situa-
tion. Sjuka människor är också 
individer – inte ett kollektiv.

- Nej, gräns för antal sjukda-
gar borde tas bort och männis-
kor bedömas individuellt med 
behandlande läkares utlåtande 
som grund !

Ovanpå allt detta skall du 
betala en högre skattesats än 
om du inte blivit sjuk – för nu 
är du tärande – nu bidrar du 
inte längre. Nu har du hamnat 
i det som alliansregeringen ofta 
och gärna kallar för ”passivt 
utanförskap”.

Detta gäller ju f.ö. också pen-
sionärer och arbetslösa – allt 

med den s.k. arbetslinjen som 
”alibi”.

De som drastiskt minskar sin 
inkomst p.g.a. sjukdom, arbets-
löshet eller att man blir pensio-
när skall nu dessutom betala en 
högre procentuell skatt (jobbav-
draget försvinner). En ”omvänd 
Robin Hood-politik” och yt-
terligare bestraffning i en för 
många redan ekonomisk be-
svärlig situation.

Tror alliansregeringen att 
människor blir friskare för att 
de får mindre att leva på ? - san-
ningen är nog snarare tvärtom.

Denna hantering är vi många 
som upplever mycket kränkan-
de och långt från att behand-
la människor på ett rättvist och 
just sätt. Vad är det igentligen 
för omänskligt hårt samhäl-
le som håller på att växa fram ?
– Nej, jobbavdraget borde av-
skaffas eller ett likvärdigt grund-
avdrag införas för alla!

Bengt HPrecis denna oro känner 
Aleborna, i det sam-
hälle som kristdemo-

kraten Sune Rydén försva-
rar i sitt svar på vår artikel i 
AleKuriren. Det är just oron 
som människor känner inför 
de försämrade reglerna i 
sjukförsäkringen som höger-
alliansen åstadkommit.

Vi får mail från oroliga 
personer som inte vet hur de 
ska klara sin försörjning efter 
nyår. Försäm-ringen har 
skett i snabb takt och utan 
dialog vare sig med de per-
soner som drabbas och inte 
ens med de berörda statliga 
myndigheterna eller arbets-
marknadens parter.

Nu har högeralliansen, i 
all hast, marginellt förändrat 
sitt förslag om hur de drab-

bade ska tas om hand. Den 
extremt korta tiden mellan 
beslut i riksdagen och ikraft-
trädandet av de nya reglerna 
innebär att de försäkrade inte 
kommer att kunna få vare sig 
bra information eller ersätt-
ning ut-betald i tid.

I sitt förslag föreslår också 
högeralliansen förändringar 
som enligt vår uppfattning 
kommer att leda till nya 
förnedrande gränsdragnings-
diskussioner mellan myndig-
heter och enskilda.

Vi kan konstatera att 
högeralliansens politik enbart 
går ut på att det ska löna sig 
att vara frisk och välbeställd. 
Således ska det ska svida 
rejält för den som är sjuk 
eller blir tvångsförflyttad från 
Försäkringskassan till Arbets-

förmedlingen p g a att ersätt-
ningsdagarna har tagit slut. 
Den lägsta ersättningen blir 
cirka 4 000 kronor i månaden 
och det är inte konstigt att 
människor känner oro för 
hur pengarna ska räcka.

Nej, Sune Rydén, san-
ningen är att dina partikam-
rater har röstat igenom ett 
systemskifte som innebär 
att den som blir sjuk i Ale 
kommun eller i övriga Sve-
rige, inte längre kan räkna 
med en skälig levnadsstan-
dard. 

Ett sådant systemskifte 
säger vi Socialdemokrater 
nej till!

Christina Oskarsson (S)
Riksdagsledamot

Jarl Karlsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Den borgerliga reger-
ingen är konsekvent. 
Friska med bra jobb 

skall få det bättre medans 
sjuka och arbetslösa får det 
sämre. Enkelt och tydligt. 
Skattesänkningar för vissa 
och försämringar för andra.

Men vi skall veta att vi alla 
kan drabbas av sjukdom som 
varar länge. Många som idag 
är långvarit sjuka har också 
fått flera problem, flera diag-
noser. Man blir inte frisk från 
en eller flera sjukdomar bara 
för att antalet sjukpenning-

dagar tar slut. Regeringens 
politik är en hjärtlös men 
traditionell högerpolitik.

Enligt Vänsterpartiet kan 
man bara bli frisk av bättre 
sjukvård. Därför säger vi 
konsekvent nej till borgarnas 
skattesänkningar.

*Vi måste ha råd med 
bättre sjukvård och rehabili-
tering.

*Sjuka skall ha rätt till 
ersättning så länge man 
behandlas och är arbetso-
förmögen. *Dogmatiska 
tidsgränser måste ersättas av 

individuell prövning av varje 
enskild människas hälsa och 
arbetsmöjligheter.

*Det är dags att pen-
sionera regeringen och dess 
hjärtlösa högerpolitik. Det är 
dags med vänsterpolitik som 
stärker sjuka och arbetslösa.

*Sjukvård och social trygg-
het måste gå före skattesänk-
ningar.

 
Ingmarie Torstensson
Gruppledare för V i Ale

Göran Karlsson
KS för V i Ale

Sjuka till kön av arbetslösa Förändringar i sjukförsäkringen

Svårt sjuka känner oro

Samma bonde som 
förra året låter sina 
djur gå ute i detta ex-

tremt kalla väder. Vi som 
pendlar varje dag förbi 
Lödöse har sett de stackars 
djuren gå ute hela hösten. 
Men att de fortfarande går 
ute i denna stränga kyla 
måste ju betraktas som 
grovt djurplågeri.

Pendlare på E 45

Var finns 
djurskyddet?

Syfte
Kommunens översiktsplan, Ale 
ÖP 07, behandlar inte frågan 
om vindbruk. En vindbruksplan 
har därför tagits fram som ska 
utgöra underlag för en struktu-
rerad utbyggnad av vindkraft i 
kommunen.

Med hjälp av planen ska pröv-
ningar av ansökningar om detalj-
planer, bygglov, prövning enligt 
Miljöbalken och andra tillstånd 
som rör vindkraftsutbyggnad 
underlättas.

Planförslagets huvuddrag
På plankartan har sex möjliga 
områden (C, D, E, G, H, och R) för 
vindkraftanläggningar redovisats 
med en totalhöjd på 150 meter. 
Runt de utlagda vindkraftområ-
dena har markerts en zon på 500 
m där ingen ny bostadsbebyg-
gelse, helårshus eller fritidshus, får 
tillkomma.

På kartan redovisas också om-
råden skyddade från etablering 
av vindkraftverk (1–5) som på 

grund av höga natur-, kultur- och 
rekreationsvärden valts bort som 
olämpliga för vindkraftanlägg-
ningar. Inom övriga markområden 
i kommunen ska grupper av stora 
vindkraftverk inte tillkomma, 
men enstaka verk kan prövas 
med utgångspunkt från generella 
rekommendationer som anges i 
planförslaget. 

Planens inriktning är att vind-
kraftanläggningar i första hand 
ska lokaliseras till de i planen 
redovisade sex områden där det 
finns förutsättningar att etablera 
grupper av större vindkraftverk. 
Med grupper menas i denna 
utredning tre eller fler verk, I 
samtliga föreslagna områden är 
vindförhållandena tillräckligt goda 
för att vindbruk ska vara ekono-
miskt intressant. 

Planen ger anvisningar om var 
vindkraftanläggningar är möjliga 
och lämpliga att pröva. Om någon 
utbyggnad kommer till stånd be-
ror dock helt på berörda markäga-
res och vindkraftbolagens intresse 

av etablering.
Mer information
Förslaget finns utställt under sam-
rådstiden tom 2 februari 2010:
· Medborgarkontoret, Nödinge
· Kommunhuset, Alafors
· Kommunens webbplats   
www.ale.se> Bo och bygga> Översikts-
planering

I samrådsskedet är planens inne-
håll och utformning av preliminär 
karaktär. Syftet är att skapa en 
öppen och bred dialog med olika 
parter om vindbrukets utveck-
lingsmöjligheter. Arbetsprocessen 
är uppdelad i två huvudskeden, 
samråd och utställning ,varefter 
vindbruksplanen antas av KF. Den 
som har synpunkter på förslaget 
kan framföra dessa skriftligen 
senast den 2 februari 2010 till:
Ale kommun, Kommunstyrelsen, 
449 80 Alafors eller via e-post: 
kommunstyrelsen@ale.se.

Frågor:
Kontakta Ann-Marie Carlsson, 
0303 33 03 25, 0704 32 03 25
Samhällsplaneringsavdelningen.

Vindkraft i Ale – Vad tycker du?
Samrådet angående vindbruksplanen pågår till och med den 2  februari  2010
Inbjudan till allmänt möte den19 januari 2010, kl 18.30,  Hålanda Bygdegård.

Planförslaget – samrådshandling


