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Ett resultat av reger-
ingens arbetslinje – 
allt fler i Västra Gö-

talands län jobbar. 
Vi ser en oerhört snabb 

återhämtning av svensk eko-
nomi efter krisen. Mycket 
snabbare än i andra euro-
peiska länder. Under 2010 
noterades den största till-
växtsiffran på flera decennier 
och efterfrågan på arbets-
kraft har skjutit fart. Vi 
hade en BNP tillväxt på 5,5 
procent förra året, vilket är 
den största uppgången sedan 
1970. Tillväxten följs nu av 
en uppgång i sysselsättning 
tack vare Alliansens politik.

Arbetslösheten blev lägre 
än befarat. Moderaterna har 
nu framställt en rapport som 
visar att antalet sysselsatta 
ökade med 12 000 under 
2010 i Västra Götaland. Och 

prognosen för 2011 ser lika 
ljus ut. Antalet sysselsatta 
beräknas öka med ytterli-
gare 12 000 personer. Det 
är framförallt inom privata 
tjänster, industrin och bygg-
sektorn som jobben skapas. 
Sysselsättningen var också 
högre jämfört med 2006, 
då Sverige befann sig mitt 
under en högkonjunktur. 
Arbetslösheten minskade 
också samtidigt som anta-
let nyanmälda platser till 
Arbetsförmedlingen ökade 
markant och varseltalen mer 
än halverades.

I Ale sjönk arbetslösheten 
på ett år mellan 2009 och 
2010. Trots att vi år 2006 
befann oss i högkonjunktur 
och att vi år 2010 precis 
genomgått en ekonomisk 
kris var nivån på arbetslöshet 
marginell. Ungdomsarbets-

lösheten sjönk från att 2009 
ligga på 6,2 % och år 2010 
på 5,2 %, alltså med en pro-
cent på ett år.

De reformer som reger-
ingen genomfört exempelvis 
i sjukförsäkring och A-kassa, 
har debatterats högljutt. 
Vilket är positivt, reformer 
behöver debatteras för att 
fel ska upptäckas och refor-
merna ska bli bättre Men det 
vi vill visa med rapporten 
är att alla dessa delar har en 
del i helheten. Alliansreger-
ingen jobbar hårt för Sverige 
och det svenska folket, vi 
kommer med resultat. Men 
vi är inte nöjda! Vi strävar 
efter full sysselsättning.

Mikael Cederbratt (M)
Riksdagsledamot Norra Älvsborg

Ledamot i social-
försäkringsutskottet

Alliansregeringen visar resultat

Det är många som nu 
har agerat för en 
förändring av den 

nya sjukförsäkringen som 
infördes förra mandatperio-
den. ”-Sluta straffa våra pa-
tienter”, skrev 108 läkare i 
ett upprop i Svenska Dag-
bladet den 30/3. De kräver 
”- att statsmakterna ome-
delbart slutar att skada de 
långvarigt sjuka genom en 
omänsklig lag som förutsät-
ter att ett tillfrisknande skall 
ske efter tidtabell, även efter 
mycket svåra och långvariga 
sjukdomar.” - Utförsäkring-
arna måste stoppas nu, skri-
ver de också bland annat.

Kyrkorna har också krävt 
en förändring, – Sveriges 
Kristna Råd (bestående 
av flera olika kyrkor och 
samfund), Svenska kyrkans 
14 biskopar samt enskilda 
diakoner, församlingar m.fl. 
agerar.  

De har sett vad den 
nya sjukförsäkringen, som 
infördes 2008, har fått för 
konsekvenser när människor 
har blivit utförsäkrade - både 
ekonomisk och mänskligt. 
Helt nya grupper av männis-
kor söker sig nu till kyrkorna 
för att få hjälp med ekono-
min för basbehov och barn-
fattigdomen ökar i Sverige. 

Det som kyrkorna upp-
lever och rapporterar runt 
om i Sverige har man Lunds 
stift undersökt. Statistiken 
där 2010 visar att 63 procent 
av diakoni- och kyrkoar-
betarna upplever att män-
niskor behöver mer hjälp än 
förut. - ”Kurvan fortsätter 
alltså brant uppåt och detta 
är alarmerande”, säger 
stiftsdiakon Lena Strömberg 
Larsson. 

I ett öppet brev till 
Regeringen krävde Sveri-
ges Kristna Råd ”- Snabba 
förändringar så att inte 
fler drabbas av social och 
ekonomisk undergång” och 
skriver bl.a.  ” -  I den tid 
som nu är, med ett Sverige 
vars ekonomi växer mer än 
nästan alla jämförbara län-
ders, måste vi kunna klara 
att ge sjuka människor och 
dem som inte lyckas få ett 

arbete uthärdliga livsvillkor. 
Om vi inte gör det, priori-
terar vi fel!” och poängterar 
att  ”Sveriges Kristna Råd 
kommer inte att släppa dessa 
frågor - Vi kommer att följa 
upp”.

Regeringen verkar nu 
backa lite efter all kritik 
man fått under lång tid. 
Förra veckan presenterade 
Socialförsäkringsministern 
några förslag för att minska 
de negativa konsekvenserna 
av sjukförsäkringen. Lennart 
Molin, generalsekreterare i 
Sveriges kristna råd, säger 
till tidningen, Dagen, – ”Det 
är väldigt positivt att reger-
ingen agerar”. ”Men det 
är inte vår sak att bedöma 
förslagen , det måste det 
bli en debatt om nu”. Len-
nart Molin säger också ”att 
det är viktigt att det sker en 
förändring för de människor 
som far illa. – Tills det märks 
en förändring så måste vi 
fortsätta vara otåliga. Att 
människor far så illa är oac-
ceptabelt”.

Påskuppror mot utförsäk-
ringarna

Ett landsomfattande, 
ekumeniskt, partipolitiskt 
obundet upprop startades på 
facebook för en tid sedan av 
Charlotte Thérèse Björn-
ström, hemmahörande i 
Katolska kyrkan. 
Detta initiativ har just nu 
samlat drygt 6200 personers 
gillande på facebook. Syftet 
är att påverka regeringen 
att behandla människor 
som blivit sjuka på ett mer 
värdigt sätt. Många är drab-
bade av utförsäkringarna 
– och fler drabbas varje dag 
och varje vecka. Trots att 
bristerna i den nya sjukför-
säkringen varit kända, t.om 
innan man införde den, 
har inga större justeringar 
gjorts ännu men …. Nu blir 
det några justeringar, först 
2012, enligt förslag förra 
veckan från regeringen bl.a. 
en ”oskälighetsbedömning” 
som mer individuellt skall 
ta ställning till om det är 
”oskäligt” att utförsäkra en 
sjuk person. Detta kommer 
innebära att ”några fler 

slipper utförsäkring” enligt 
socialförsäkringsministern, 
men den allmänna tidsbe-
gränsningen i sjukförsäk-
ringen kommer finnas kvar 
som grund och det innebär 
att det fortsatt är en lagstad-
gad maxtid för sjukskrivning 
som avgör när du är ”arbets-
för” och inte sjukskrivande 
läkare.

Charlotte Thérèse Björn-
ström, initiativtagare till 
påskupproret, är inte nöjd. 
”De föreslagna justeringarna 
är till och med mindre än 
förväntat. - Allt måste rivas 
upp. Då kan vi bygga ett 
system som är till för män-
niskor och inte tvärtom. 
Det här systemet är gjort för 
tidsinställda sjukdomar - och 
några sådana finns inte.” 
säger hon bl.a. till tidningen, 
Dagen. 
Hon betonar också vikten 
av ”att alla måste få en indi-
viduell bedömning och att 
människor inte skall kastas 
ut ur sjukförsäkringen under 
sjukdomstiden. Det här 
handlar om människor - inte 
om siffror och statistik. 
Människor blir inte friskare 
av att utförsäkras. De döljs 
bara i statistiken”. 

Över hela Sverige 
- Annandag Påsk - 25/4 - 
kommer ”Påskuppror mot 
utförsäkringarna” hålla 
manifestationer för att för-
söka påverka makthavarna 
till förändringar. I Göteborg 
på Götaplatsen kl. 14.00-
16.00 med tal av bl.a. Jesper 
Odelberg, Cecilia Hjort-
Brandell Stadsmissionen, 
Christian Simonsberg läkare 
Smärtkliniken Angered och 
Birgitta Holmer diakon 
Domkyrkan. En samling är 
även planerad i Göteborg 
på Skärtorsdag den 21/4 i 
stadsbiblioteket kl. 18.00. 
Lennart Molin, generalse-
kreterare i Sveriges kristna 
råd hoppas att alla mani-
festationerna den 25 april 
blir av som planerat - ”De 
behövs för att ligga på. Inget 
har ännu blivit bättre för de 
människor som far illa.”

Bengt H.

Många agerar för de sjuka

April

PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN, ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00                        Läs mer på ale.se 

PÅ GÅNG I ALE

Ortsutvecklingsmöten 26 april

Sophämtning och återvinning i påsk
I samband med sophämtning i påskhelgen 

kan det bli vissa förskjutningar av hämt-

ningsdagar. Ställ ut kärlen två dagar före 

ordinarie hämtningsdag för säkerhets skull.

Sörmossen återvinningscentral

Öppet skärtorsdag kl 07.00–15.45, påskaf-

ton kl 09.00–16.00. Stängt långfredagen, 

påskdagen och annandag påsk. Glöm ej att 

ha det röda besökskortet eller det nya ÅVC-

kortet väl synligt när ni kommer.   

Återvinningsplatser

På återvinningsplatserna får ni endast 

lämna återvinningsbara förpackningar, 

tidningar, kläder och småbatterier. 

Älvängen
Tisdag 26 april kl 19.00, Madenskolans matsal 

i Älvängen. Program: Aktuell samhällsutveck-

ling i Älvängen, vad är på gång? Deltagare: 

BanaVäg i Väst, Samhällsplaneringsavdel-

ningen Ale kommun. Kaffe och bulle.

Surte
Tisdag 26 april kl 19.00, Kulturhuset i Surte. 

Program: Aktuell samhällsutveckling i 

Surte, vad är på gång?

Resandeblod 
Bernie Åkerfelt berättar om sina rötter i 

resandefolket som kallats ”tattare”. Pelle 

Jageby sjunger visor med anknytning till 

resandefolket. Kaffeservering. Biljetter 60 

kr, Nödinge bibliotek, tfn 0303 33 02 16. 

Samarr: Ale kommun, ABF Sydvästra Göta-
land, Glasbruksmuseet.  >>Tisdag 26 april 

kl 19.00, Glasbruksmuseet i Surte.

Parfymen 
– en mördares historia 
Teater av treorna från Ale gymnasium. Biljet-

ter betalas på plats men bör förbokas, tfn 

0704 32 06 17, helst via sms men det går bra 

att ringa. Ange namn och telefonnummer. 

40 kr student, 80 kr vuxen. >> 30 april kl 

18.00, 3 maj kl 19.00, 6 maj kl 19.00, 7 maj 

kl 18.00, C-huset Ale gymnasium.

Röstlådan – unga röster om 
makt, politik och demokrati
Utställningen Röstlådan är en manifesta-

tion för yttrandefriheten där ungas tankar 

och åsikter lyfts fram. Den är fullmatad med 

tankar och idéer som presenteras i bl a film, 

foto och röstlådor. Samarr: Ale kommun, Rot 
Produktion, Arvsfonden och Sensus. >> 26–29 

april kl 14.00–18.00, 30 april kl 16.00–20.00, 

Ale gymnasiums entré, Nödinge.

Öppettider i påsk  
på biblioteken

Ett gott föredöme 
– nominera nu

Ale bibliotek, Nödinge, har stängt lördagar 

under perioden 23 april till 27 augusti. Bib-

liotekens öppettider under skolans påsklov 

och påskhelgen:

Ale bibliotek, Nödinge

Måndag 18 april, kl 10.00–19.00.

Tisdag 19 april, kl 10.00–19.00.

Onsdag 20 april, kl 10.00–19.00.

Skärtorsdag 21 april, kl 10.00–15.00.

Stängt långfredag 22 april–annandag påsk 

25 april. 

Skepplanda och Älvängens bibliotek 

stänger kl 13.00 på skärtorsdag 21 april.

Känner du någon som borde uppmärk-

sammas? Ett gott föredöme är ett stipen-

dium som delas ut för att uppmärksamma 

personer som är goda föredömen i Ale 

kommun. Stipendiet delas ut till personer 

under 25 år eller ideella organisationer 

som arbetar med barn- och ungdomsfrå-

gor. Ta chansen att nominera din kandidat 

innan nomineringstiden är ute. Senast

15 maj måste kommunen få ditt förslag. 

Nomineringen görs på www.ale.se.


